รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 1/1
ครูประจําชัน คุณครูนิภา บุญทัน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย ครูพเลี
ี ยง ...

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
1 21317 เด็กหญิง ประภารัตน์ กิตติพฒั นาพงศ์
2 21318 เด็กหญิง พิณนภา
เวสารัชชนันท์
ครูนิภา
บุญญกามะ
3 21319 เด็กหญิง ณัชชา
โทร 099-951-4416
4 21320 เด็กหญิง ณัฏฐรินทร์ ยศจิรนนท์
ปรีสายทอง
5 21321 เด็กหญิง ชนม์พชิ า
6 21322 เด็กหญิง ธนาภรณ์
วัยวิรตั น์
ดาวเปี ยก
7 21323 เด็กหญิง ชญานัณ
ชินพงษ์พานิช
8 21324 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา
ลิน
9 21325 เด็กหญิง ธนพร
10 21326 เด็กหญิง ปาลินรดา
หอมศรีวรานนท์
กิตติธนะศักดิ
11 21327 เด็กหญิง ศุภรดา
ติลกเรืองชัย
12 21494 เด็กหญิง ณธภร
ไพโรจน์
13 21501 เด็กหญิง ปุณิกา
14 21504 เด็กหญิง ณัฐฐยา
วณิชจิรโรจน์
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
สุวรรณฤกษ์
15 21508 เด็กหญิง ณหทัย
นะคะ
หลิมวิจิตร
16 21509 เด็กหญิง ศิโรรัตน์
17 21510 เด็กหญิง อัจฉราวรรณ ดุลยทวีสทิ ธิ
รุจไิ พโรจน์
18 21511 เด็กหญิง เปรมา
วงศ์จงรุ่งเรือง
19 21512 เด็กหญิง ธนิสร
ไชยฤทธิ
20 21513 เด็กหญิง ณิชาวีร์
21 21521 เด็กหญิง พลอยพิชชา ธีรรัฐวราสิน
ปอยชีวะ
22 21556 เด็กหญิง ภัทราทิพย์
พรมสุวรรณ
23 21579 เด็กหญิง ณิชาพร
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โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 1/2
ครูประจําชัน คุณครูปริญญาพร จันทร์ลอื ชัย

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย ครูพเลี
ี ยง ...

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
ชาญสายสาคร
1 21534 เด็กหญิง ภูฌิสา
2 21535 เด็กหญิง พรชนก
ตังผลทรัพย์
ครูปริญญาพร
แจ่มวิถเี ลิศ
3 21536 เด็กหญิง ชุตกิ าญจน์
โทร 084-074-9320
ปานทองสิน
4 21537 เด็กหญิง ปัณฑารีย์
สมันตรัฐ
5 21538 เด็กหญิง ณิชาภัทร
6 21539 เด็กหญิง ลิลลพัชร
ลีลาปรัชญานนท์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
7 21540 เด็กหญิง ลลิล
พิมพ์รตั น์
8 21541 เด็กหญิง ภูรศิ รา
วังสัตตบงกช
9 21542 เด็กหญิง ชญาภา
10 21543 เด็กหญิง พรลภัท
อดิศกั ดิ
จรัญญา
11 21544 เด็กหญิง พัชรกัญญ์
ธิตโิ รจนกุล
12 21545 เด็กหญิง ณปภัช
คณินธรกุล
13 21546 เด็กหญิง พริมพิชา
14 21547 เด็กหญิง จันทรัตน์
ณ สงขลา
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
นามสุข
15 21548 เด็กหญิง ปพิชญา
นะคะ
ขันทอง
16 21549 เด็กหญิง กวินธิดา
แสงสินธ์
17 21550 เด็กหญิง ธนกชพร
รอดภัย
18 21551 เด็กหญิง นาราภัทร
ชูสงั ข์
19 21552 เด็กหญิง ธัญญา
เพ็ญอัมพรกุล
20 21553 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์
พรรติวฒั นกูล
21 21554 เด็กหญิง กันตา
ถาวรสิรทิ รัพย์
22 21555 เด็กหญิง อคิราห์
สวนชํานิ
23 21580 เด็กหญิง บุญลดา
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รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 1/3
ครูประจําชัน คุณครูเมตตา สถาพรศิรกิ ลุ

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย ครูพเลี
ี ยง ...

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
รัตนภูมพิ าณิช
1 21557 เด็กหญิง มารีญา
ครูเมตตา
2 21558 เด็กหญิง พิชญา
ทรัพย์ทวีธีรกุล
แซ่เท่
3 21559 เด็กหญิง วรรณิศา
โทร 065 - 232-3535
จิตตปราณีรชั ต์
4 21560 เด็กหญิง ประณัยยา
โมสูงเนิน
5 21561 เด็กหญิง จิณฐั ตา
6 21562 เด็กหญิง ธิดากร
หนูสง
ตรงจิตสุนทร
7 21563 เด็กหญิง ฐิตาภา
แซ่แต้
8 21564 เด็กหญิง กรภัทร์
จาง
9 21565 เด็กหญิง ทักษอร
10 21566 เด็กหญิง ศุภากาญจน์ เกตุแก้ว
จิวรับพร
11 21567 เด็กหญิง กมลชนก
ตังรวีวงศ์
12 21568 เด็กหญิง รุจสิ า
พรตรีสตั ย์
13 21569 เด็กหญิง วรัฐภรณ์
14 21570 เด็กหญิง รัตน์นารา
ไชยาพงศ์พพิ ฒั น์
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
ธรรมชัชวาล
15 21571 เด็กหญิง ปุญญาภา
นะคะ
มหัทธนโภไคย
16 21572 เด็กหญิง เพียงพอ
ปราการพิลาศ
17 21573 เด็กหญิง กัลย์กมล
อุดมชัยพัฒนากิจ
18 21574 เด็กหญิง สุชาวลี
โชคนนทรี
19 21575 เด็กหญิง อริญรดา
ิ
เชาวน์ศิริ
20 21576 เด็กหญิง นุรณ
เพชรรัตน์
21 21577 เด็กหญิง อาณดา
หมัดแม่น
22 21578 เด็กหญิง บรรญาดา
23 21686 เด็กหญิง กรศญาณินญ์ เลิศอัครพล
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