
โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

1หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่4 ห้อง 1
นักเรียนทั้งหมด  47  คน   ,   ชาย  33  คน  ,   หญงิ  14  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นาง เรณ ูพรหมเมือง ครูประจาํช้ัน : นาง นิตยา แก้วชลคราม

   1 24147 ด.ช. สุทธิพงษ์ มะณีโชติ
   2 24152 ด.ช. กฤตภาส โอชม
   3 24154 ด.ช. พิชญุตม์ สายหยดุ
   4 24288 ด.ช. ณฐัชนน เสืออินโท
   5 24430 ด.ช. ธีรภทัร พยคัฆฤ์ทธ์ิ
   6 24447 ด.ช. สักกตะฤจ อินทรวชิะ
   7 24490 ด.ญ. กญัญาณฐั ดาํนิล
   8 24496 ด.ญ. อนันา ไทรแกว้
   9 24514 ด.ช. เตชินท์ ทองนวน
  10 25160 ด.ญ. แพรวา รักธรรม
  11 25266 ด.ญ. อภิสราพร ชูศรี
  12 25389 ด.ญ. อรนลิน ชิงโส
  13 25414 ด.ช. ธนากร สุขใจ
  14 25428 ด.ช. ธนาวทิย์ มะลิซอ้น
  15 25446 ด.ช. นนทพทัธ์ จนัทบูรณ์
  16 25491 ด.ช. กฤตภาส เพชรรัตน์
  17 25497 ด.ญ. ณฐพร ทิพยบุ์ญทอง
  18 25500 ด.ช. สิทธิ์ปติ อุทยัสถิตย์
  19 25530 ด.ช. ไรวนิทร์ เจนกิจวฒันาเลิศ
  20 25544 ด.ช. ชยัวฒัน์ ล้ิมสุวรรณ
  21 25601 ด.ช. กฤษณะ ไข่มุกด์
  22 25606 ด.ญ. ลภสัดา ประจนัพล
  23 25612 ด.ญ. ณฐัชยา ศิริฤกษ์
  24 25615 ด.ช. รัฐนิติ วชิยัดิษฐ
  25 25621 ด.ญ. กรรกมล ปิยะกาญจน์
  26 25626 ด.ญ. อญัชลินทร์ โตะ๊หมดั
  27 26222 ด.ช. สิรภพ มธัยมบุรุษ
  28 26261 ด.ช. ภรันยู ทิพยเ์ดช
  29 26568 ด.ช. ภรีูรัช พรัดเมือง
  30 26581 ด.ช. วรยธุ ล้ิมประจนัทร์
  31 26630 ด.ญ. สิรามล แคลว้ปล้ืม
  32 26954 ด.ช. ปวริศ ไชยยศ
  33 27235 ด.ญ. ชดาพร เดชดารา
  34 28122 ด.ช. อนุพงษ์ แกว้ประเสริฐ
  35 28412 ด.ญ. กลัยรัตน์ รักษว์รวงศ์
  36 28413 ด.ช. วชิรวชิญ์ ไตรยราช
  37 28414 ด.ช. ปุญญพฒัน์ สุวรรณเสน
  38 28415 ด.ช. ณฐวฒัน์ นวลแกว้
  39 28416 ด.ช. ยศกร รัตนวจิิตร
  40 28836 ด.ช. ธีรเดช เผอืกเดช
  41 29480 ด.ช. สาธวี จนัทบุรี
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โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

2หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่4 ห้อง 1
นักเรียนทั้งหมด  47  คน   ,   ชาย  33  คน  ,   หญงิ  14  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นาง เรณ ูพรหมเมือง ครูประจาํช้ัน : นาง นิตยา แก้วชลคราม

  42 29809 ด.ช. พิชาภพ ยนืนาน
  43 29855 ด.ช. พงษพ์ณิช ชมเชย
  44 30129 ด.ช. เขมกร พลชยั
  45 30520 ด.ช. อินทชั ไหมอ่อน
  46 30553 ด.ช. ปร้ิน  เจฟเฟล ซานโตส
  47 30646 ด.ญ. วริศรา เฮ่าสกลุ
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