
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

1หน้า

REP#  :

บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
นักเรียนทั�งหมด  ��  คน   ,   ชาย  ��  คน  ,   หญิง  ��  คน

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นายกมัปนาท    นาคพังกาญจน์ ครปูระจาํชั�น :

   1 20041 ด.ช. วีรภทัร ศรีผ่อง
   2 20070 ด.ช. ยศภทัร ชาญพล
   3 21787 ด.ญ. วรนุช ศรีเมือง
   4 22008 ด.ญ. จินดามณี ฉิมสะอาด
   5 22021 ด.ญ. ชนกนนัท์ ฉลาด
   6 22022 ด.ช. กุศลิน มีสิทธิ�
   7 22809 ด.ญ. พชัราภรณ์ นิลวชัรมณี
   8 22939 ด.ช. ลกัษณวตั เทพนวล
   9 23076 ด.ญ. นนัทธ์ชา สิริกุล
  10 23137 ด.ญ. สิริยากร พรหมมากรณ์
  11 23161 ด.ช. อภิชยั ดวงจงัหวดั
  12 23460 ด.ญ. อรจิรา วิบุลศิลป์
  13 23503 ด.ญ. อชิตะ สุลากากร
  14 23573 ด.ญ. ฐิตาพร ศรีใหม่
  15 23956 ด.ญ. เมธาวี มาสแกว้
  16 26159 ด.ญ. อญัชิสา เพชรรอด
  17 28967 ด.ญ. ภูริชญา ธรรมบาํรุง
  18 28990 ด.ญ. ทิวนนัท์ กาสสมุทร
  19 29005 ด.ญ. จินตนา นวนมุสิก
  20 29032 ด.ญ. กาวิสตา นอ้ยนา
  21 29071 ด.ช. ณัฐวฒัน์ ผ่องแกว้
  22 29196 ด.ญ. รุ่งทิวา พฒัน์ชู
  23 29244 ด.ช. ธีรภทัร พรหมเมศ
  24 29287 ด.ญ. นภาพิศ พรหมมา
  25 29291 ด.ญ. ธญัวรัตม์ สุพรรณคาํ
  26 29292 ด.ญ. ธมลวรรณ วิจิตร
  27 29295 ด.ญ. ปภสัสร แพวิเศษ
  28 29298 ด.ญ. กรองกาญจน์ สิทธิเดช
  29 29323 ด.ช. ติยากร ชยัวงษ์
  30 29331 ด.ญ. เปรมธิณี บุญรัตน์
  31 29348 ด.ญ. โรสสิตา ชุ่มสวสัดิ�
  32 29380 ด.ญ. อุมาวดี มีศรี
  33 29407 ด.ญ. ชลธิชา จนัทร์อินทร์
  34 29426 ด.ช. ชรินธร แดงมา
  35 29468 ด.ช. สรชชั เหล่าภทัรเกษม
  36 29469 ด.ช. ชญานิน แกว้กระจาย
  37 29470 ด.ญ. กนกพร เส็งสหสั
  38 29472 ด.ญ. พิมลพรรณ บวัสมุย
  39 29473 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สุขาพนัธ์
  40 29479 ด.ญ. ณัฐณิชามญชุ์ สุรทิน
  41 29486 ด.ช. คฑาวุฒิ แดงสุภา
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2หน้า

REP#  :

บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
นักเรียนทั�งหมด  ��  คน   ,   ชาย  ��  คน  ,   หญิง  ��  คน

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นายกมัปนาท    นาคพังกาญจน์ ครปูระจาํชั�น :

  42 29487 ด.ช. ชนาธิป ชูเชิด
  43 29496 ด.ญ. กุลวดี นพคุณ
  44 29507 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ครุฑธามาศ
  45 29515 ด.ช. ธนกฤต ดวงแกว้
  46 29524 ด.ญ. ภทัรภรณ์ เมืองพร้อม
  47 29533 ด.ญ. ชนากานต์ บวันาค
  48 29540 ด.ช. วิชญะ ช่วยรอด
  49 29542 ด.ญ. นนัทน์ภสั แพวิเศษ
  50 29562 ด.ญ. พชรพร แสงอรุณรัตน์
  51 29567 ด.ญ. กญัญณัช ปิชาติ
  52 29756 ด.ช. ไทวกฤต อินทเอื�อ
  53 30556 ด.ช. เสฏฐวุฒิ เดชเจริญ
  54 31001 ด.ช. ณัฐภทัร เพชรจุย้
  55 31124 ด.ช. ธนกฤต สัญญากิจ

04/06/2020 10:17:51


