
โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

1หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่6 ห้อง 4
นักเรียนทั้งหมด  55  คน   ,   ชาย  32  คน  ,   หญงิ  23  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นางสริิการย์    ธญัพิทกัษ์ตระกูล ครูประจาํช้ัน : นายจักรกฤช    ทองมา

   1 21925 ด.ช. รัชชานนท์ ศิรินิลเพชร
   2 22877 ด.ญ. ณฐัธิชา เสพแดงเก้ือ
   3 22913 ด.ช. สิรวชิญ์ รักบาํรุง
   4 23021 ด.ช. ภริูวฒัน์ แกว้พิชยั
   5 23062 ด.ช. ตรีเพชร ทองบวั
   6 23080 ด.ญ. จนัทกาญจน์ พรมกาํเหนิด
   7 23156 ด.ช. ชยพล เมฆสุข
   8 23181 ด.ช. ศรัณยภ์ทัร ทิพยโสธร
   9 23221 ด.ญ. ก่อรัก จนัทร์ตุน้
  10 23233 ด.ช. พงศธร เพง็เกล้ียง
  11 23235 ด.ญ. พิรุฬห์ธาร ชชัวงษ์
  12 23241 ด.ญ. สิริกญัญา ราชจินดา
  13 23262 ด.ช. ดนยัเดช ขาวรัตน์
  14 23263 ด.ช. ชินาธิป ขาวรัตน์
  15 23315 ด.ช. รัชพล เดชาพงษ์
  16 24120 ด.ญ. ปกิตตา สุขสาํราญ
  17 24156 ด.ญ. ธญัวรัตม์ อู่ฉาย
  18 24220 ด.ญ. ลกัคณา ริยาพนัธ์ุ
  19 24242 ด.ญ. สุกญัญา จนัทรัตนา
  20 24253 ด.ช. ณฐกร เจ๊ะยะหลี
  21 24282 ด.ญ. ชริษา วจิิตร
  22 24360 ด.ญ. ศิริประภา จามไพเราะ
  23 24513 ด.ญ. กญัญพฒัน์ ภมิูไชยา
  24 24528 ด.ช. วงศป์ระกาศิต ทิพยรั์ตน์
  25 25124 ด.ช. ณฐัภมิู แสนภกัดี
  26 25148 ด.ช. ปัณณวชิญ์ สุดสิน
  27 25514 ด.ญ. เปรมยตุา ปานเพชร
  28 25636 ด.ช. ชีวธันยั จิตเขมน้
  29 25998 ด.ญ. ป่ินทภรณ์ ปูปิง
  30 26236 ด.ญ. ชุลีพร คาํนวนจิตร
  31 26330 ด.ช. ชลกร ฉิมมุสิก
  32 26350 ด.ช. สิปปภาส อินยญัญะ
  33 26373 ด.ช. นนทพทัธ์ บุญเกษม
  34 26491 ด.ช. ศุณฐักฤษณ์ หลวงเจริญ
  35 27406 ด.ช. พฒัธนะพงศ์ โมราศิลป์
  36 27927 ด.ญ. ฉตัรธิดา ขนุเหลม็
  37 28389 ด.ญ. ชนญัชิตา ศรีช่วย
  38 28390 ด.ญ. พิชยาภา เวชวมิล
  39 28941 ด.ญ. ปลายฟ้า สุวรรณแสง
  40 28945 ด.ช. นิติภมิู ล้ียทุธานนท์
  41 29079 ด.ช. ภาณุพงศ์ สมเพชร
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โรงเรียนเทพมติรศึกษา

เลขที่ เลขประจําตวั ช่ือ - นามสกลุ หมายเหตุ
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2หน้า

REP#  :

บัญชีรายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่6 ห้อง 4
นักเรียนทั้งหมด  55  คน   ,   ชาย  32  คน  ,   หญงิ  23  คน

ภาคเรียนที ่ 1 / 2563
ครูประจาํช้ัน : นางสริิการย์    ธญัพิทกัษ์ตระกูล ครูประจาํช้ัน : นายจักรกฤช    ทองมา

  42 29092 ด.ช. เมธสั บุญชุม
  43 29099 ด.ช. พลกฤต ทองเกตุ
  44 29100 ด.ช. จิรเมธ หีตเทศ
  45 29107 ด.ญ. สุกญัญา เวชพราหมณ์
  46 29110 ด.ช. กลฑีบ์ ปิจนนัท์
  47 29807 ด.ญ. กลุนาถ บุญลอ้ม
  48 29824 ด.ช. ณฐนน ริยาพนัธ์
  49 29825 ด.ญ. ณฐมน ริยาพนัธ์
  50 30081 ด.ช. ธนภมิู ศรีวเิศษ
  51 30101 ด.ช. ปิยพงค์ ชูสอน
  52 30409 ด.ช. ศรีรัตน์ อินทร์บุญสม
  53 30795 ด.ช. ปัณณวชิญ์ แสงดารา
  54 30807 ด.ญ. พลอยวลิน แกว้ผดุผอ่ง
  55 31107 ด.ช. กษิเดช พน้ภยั
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