
โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

1หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่6 ห้อง 5
นักเรียนทั้งหมด  55  คน   ,   ชาย  40  คน  ,   หญงิ  15  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นางลัดดา    เวชพิทกัษ์ ครูประจาํช้ัน : นายอดุม    ฉัตรบรรยงค์

   1 21860 ด.ญ. สุภตัรา หิรัญรัตน์
   2 21979 ด.ช. อชรายุ ศิริสุนทร
   3 22831 ด.ญ. ชญาณิณทร์ ทวทีรัพย์
   4 22872 ด.ช. วาลิด หม่ืนระยา้
   5 22904 ด.ช. ปัณณทตั เขียวเทศ
   6 23022 ด.ช. พีรภทัร โชติดาว
   7 23050 ด.ช. ณฐัภทัร หอมประสิทธ์ิ
   8 23175 ด.ช. อดิศร จินดาเรือง
   9 23186 ด.ญ. วราภรณ์ รักนพจนัทร์
  10 23279 ด.ญ. ปาริตา ภมูมาลา
  11 23283 ด.ช. อิสระ พรหมทอง
  12 23298 ด.ช. ธญัธเนศ จนัทร์คง
  13 23361 ด.ช. ศุภาสิทธ์ิ โสมเพช็ร
  14 23419 ด.ช. กรวชิญ์ วงศสุ์วรรณ
  15 23641 ด.ช. ยศภทัร ดีทองอ่อน
  16 23995 ด.ญ. ศุภชัญา ระยะวรรณ
  17 24167 ด.ช. แสงภากร แสงแดง
  18 24174 ด.ช. ภเูบสท์ คาํหวาน
  19 24198 ด.ช. ธเนศพล ช่ืนชูกล่ิน
  20 24256 ด.ช. วฒิุภทัร ใจหา้ว
  21 24352 ด.ช. นทีปกรณ์ ทองนอ้ย
  22 24411 ด.ช. ภุชงค์ สุกยอ
  23 25498 ด.ช. พศุตม์ นาคเพชรพลู
  24 25765 ด.ช. นรบดี มากเกล่ือน
  25 26200 ด.ช. สิทธิกร ทรายแกว้
  26 26226 ด.ญ. ปราณปรียา แยม้พรหม
  27 26279 ด.ช. กิตติกวนิ กิตติพรรณราย
  28 26332 ด.ช. นพดล รักการ
  29 26339 ด.ช. พงศทตั พลสวสัด์ิ
  30 26415 ด.ญ. ณฐัธิดา นวลวฒัน์
  31 26450 ด.ญ. จิดาภา จิปรึก
  32 26462 ด.ญ. ภทัราภรณ์ ปริงทอง
  33 26484 ด.ช. วฒิุพงศ์ คงพยคัฆ์
  34 26488 ด.ญ. สิยา รักษายศ
  35 27030 ด.ช. กรวชิญ์ สมพงษ์
  36 27065 ด.ช. พงษเ์พชร วงศม์ัน่กิจการ
  37 27150 ด.ช. ชนนัธร แยม้แสง
  38 27152 ด.ช. วสุ ขวญัเมือง
  39 28387 ด.ช. ปารเมศ ภิญโญทรัพย์
  40 28892 ด.ญ. ณฐักาญ หวงัสวสัด์ิ
  41 29119 ด.ช. กฤษนล ประยงคม์รกต
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โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

2หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่6 ห้อง 5
นักเรียนทั้งหมด  55  คน   ,   ชาย  40  คน  ,   หญงิ  15  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นางลัดดา    เวชพิทกัษ์ ครูประจาํช้ัน : นายอดุม    ฉัตรบรรยงค์

  42 29122 ด.ช. วรีพงศ์ เวชพราหมณ์
  43 29157 ด.ญ. แพรวนภา จาํปาทอง
  44 29187 ด.ญ. รัญชิดา อุมา
  45 29205 ด.ช. เตชินทร์ เพียรจดั
  46 29210 ด.ญ. ธนาภา วจิิตร
  47 29732 ด.ช. จกัรพงษ์ ครุฑคาบแกว้
  48 29794 ด.ช. ศตคุณ สุขเจริญ
  49 29869 ด.ช. วรายทุธ ถํ้าจนัทร์
  50 29870 ด.ช. ภทัรพงศ์ ชยันาคิน
  51 29964 ด.ญ. เบญญาภา ทองเรือง
  52 30037 ด.ช. อรรถพล สังวรกาญจน์
  53 30801 ด.ช. ชยภร ศรีฟ้า
  54 30814 ด.ช. ธราเทพ ใจเป่ียม
  55 30830 ด.ช. ธิรวฒัน์ พรหมรักษ์
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