
โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

1หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่6 ห้อง 3
นักเรียนทั้งหมด  55  คน   ,   ชาย  31  คน  ,   หญงิ  24  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นางขนิษฐา    พูนพิพัฒน์ ครูประจาํช้ัน : นางสาวศิริรัตน์    ปานเนียม

   1 21679 ด.ญ. วทญัยตุา พระสวา่ง
   2 21680 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ เป็นใจเยน็
   3 21738 ด.ช. ณฐัวฒัน์ ช่วยเกิด
   4 21756 ด.ช. จิรภทัร์ แสตมป์
   5 21784 ด.ญ. ระววิรรณ แกว้ประเสริฐ
   6 21816 ด.ญ. ชลรดา รัตนเกลา้
   7 21855 ด.ช. กิตตินนัท์ ประมุข
   8 22061 ด.ช. รัฐศาสตร์ บุญเก้ือ
   9 22567 ด.ช. อชิระ ก่อเกียรติสกลุ
  10 22746 ด.ญ. สิรินทรา นาคทองกลุ
  11 22796 ด.ช. เตชสิทธ์ิ แก่นคาํ
  12 22886 ด.ญ. ภาสินี ชาํนาญศรี
  13 22998 ด.ช. ภวูเดช ฮัน่โตน
  14 23014 ด.ญ. นนัธวรรณ ศิริสมบูรณ์
  15 23077 ด.ช. กรวชิญ์ เอียดจุย้
  16 23084 ด.ช. พชรพล บุรงค์
  17 23219 ด.ช. ภริู จิตมุ่ง
  18 23249 ด.ช. เสฎฐวชิญ์ โหมดงาม
  19 23253 ด.ช. จิรสิทธ์ิ โตะ๊แอ
  20 23254 ด.ญ. นนัทช์พร ลกัษณะชู
  21 23258 ด.ช. พงศธร ก่ิงสวสัด์ิ
  22 23270 ด.ช. ภริูณฐั มีเพง็
  23 24235 ด.ช. ชชัพงศ์ หนูแดง
  24 24350 ด.ญ. อจัฉราวดี มีทอง
  25 24356 ด.ช. ณธษร ไชยสุวรรณ
  26 24381 ด.ช. อรรถกร ชูมี
  27 24427 ด.ญ. ภทัรธิดา ฤกษอุ์ไร
  28 24429 ด.ญ. ปานระพี หาญปาน
  29 25096 ด.ญ. ววิธิชยัญา ดีสมุทร
  30 25149 ด.ญ. ธวลัรัตน์ สุขคุม้
  31 25208 ด.ญ. ปริยากร ประทุมเมศ
  32 25448 ด.ช. ธนวตัน์ โตะ๊หมดั
  33 25586 ด.ช. พิชิตพงษ์ แพรัตน์
  34 26329 ด.ช. ธนโชติ บุญแกว้
  35 26344 ด.ช. พงศกร ลาํแกว้
  36 26352 ด.ญ. อนุษรา เอียดเนตร
  37 26361 ด.ญ. ณฐักานต์ อินทะโก
  38 26439 ด.ญ. ญาณิศร ฟุ้งเฟ่ือง
  39 26441 ด.ญ. ณฐัณิชา ทองเกิด
  40 26447 ด.ญ. ปุณณภา เพ่ิมพนู
  41 26454 ด.ช. กิติภณ รักษายศ
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  42 26459 ด.ช. คุณากร ช่ืนวเิศษ
  43 26465 ด.ญ. นนัทน์ลิน ขาวเรือง
  44 26470 ด.ญ. ปานิตา เกิดพรัด
  45 26492 ด.ญ. ณธิดา ชยัธานี
  46 27985 ด.ญ. ศศธร ปริงทอง
  47 28392 ด.ญ. พรชรินทร์ ทองศกัด์ิ
  48 29055 ด.ช. กอ้งภพ จุฑากนิษฐ์
  49 29848 ด.ช. ศุภณฐั ศรีขวญั
  50 29961 ด.ช. ณฎัฐกิตต์ หงษส์ระแกว้
  51 30648 ด.ช. กรีพล เสือแกว้
  52 30666 ด.ช. พฒิุเมธ นวลเศษ
  53 30815 ด.ช. พสักร พรวทิยาพนัธ์
  54 30817 ด.ช. ธนกฤต แดงมา
  55 30820 ด.ช. อดิศร พลแสง
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