รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 2/1
ครูประจําชัน คุณครูสุณีย ์ แจ่มจํารัส

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย ครูพเลี
ี ยง ...

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
อุชชิน
1 21123 เด็กหญิง พิชญา
2 21125 เด็กหญิง ปาจรีย ์
ประจันบาล
ครูสุณีย์
3 21126 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทร 087-335-7131
เด่นเพชรกุล
4 21127 เด็กหญิง ภัทราพร
เอือนิธิรตั น์
5 21128 เด็กหญิง ณปภัช
6 21130 เด็กหญิง สุภสิ รา
พิรยิ ะกุลดิลก
รุ่งเรือง
7 21290 เด็กหญิง อนัญญา
โชติโรจนพิทกั ษ์
8 21310 เด็กหญิง กัญจนพร
เชิดชมเกียรติ
9 21313 เด็กหญิง วรรณภา
10 21331 เด็กหญิง ณัฐญดา
อัจฉริยเพิมสิน
ศรีสุบนิ
11 21332 เด็กหญิง อลินดา
รอพันธ์
12 21334 เด็กหญิง ดุรยิ าพร
13 21335 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ ฤทธิชยั สําราญ
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
14 21337 เด็กหญิง ธีรศิ รา
วงศ์ทวีเกียรติ
นะคะ
15 21338 เด็กหญิง นันท์นภัสสร เจริญศรีพงษา
แซ่โอ้ว
16 21339 เด็กหญิง มะลิ
กิมไช่ยง้
17 21466 เด็กหญิง ทักษอร
เพ่งผล
18 21506 เด็กหญิง ณิชา
ตันธเนศ
19 21515 เด็กหญิง กัลยรัตน์
20 21581 เด็กหญิง ติณณ์ณภัทร พงศ์พลาญชัย
หงส์พนั ธ์
21 21582 เด็กหญิง ลลิดา

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง
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จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน
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โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 2/2
ครูประจําชัน คุณครูศรัญญา โยธานันต์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย ครูพเลี
ี ยง ...

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
บุญอุดมเสถียร
1 21129 เด็กหญิง พิชยา
2 21134 เด็กหญิง ธนิษฐา
สําราญสุขวัธน์
ครูศรัญญา
นําสุย
3 21135 เด็กหญิง บุญธิดา
โทร 099-475-1178
ชวาลตันพิพทั ธ์
4 21265 เด็กหญิง ชนิดาภา
สุรางค์พมิ ล
5 21288 เด็กหญิง ปัณฑารีจ ์
6 21300 เด็กหญิง ภัชพิชชา
เพ็ชรชูชาติ
ติระจินดาสกุล
7 21304 เด็กหญิง กชภัท
วาณิชย์ไพศาล
8 21329 เด็กหญิง อธิกะ
จิรสวานนท์
9 21333 เด็กหญิง กรพิชญา
10 21336 เด็กหญิง วิชญาดา
กวยศิริกลุ
ตรงจิตอุทยั
11 21340 เด็กหญิง กัญจนพร
อนันตวงศ์
12 21341 เด็กหญิง กีรติกา
13 21342 เด็กหญิง วลาสทิสลาวา พิมพ์นารายณ์ คานิยอว์
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
14 21343 เด็กหญิง ณิรดา
ล้อมชวการ
นะคะ
สุวนันทิวฒั น์
15 21344 เด็กหญิง ณัฐฒภรณ์
ทองนุช
16 21346 เด็กหญิง วรันรดา
วรารักษพงศ์
17 21347 เด็กหญิง ธนัชชา
พิพธิ นิพนธ์
18 21348 เด็กหญิง อริสรา
ศรีอมรรัชต์กลุ
19 21472 เด็กหญิง พัณณ์ชติ า
เติมจิตรอารีย ์
20 21514 เด็กหญิง ธัญญตรา
ทองจันทร์
21 21583 เด็กหญิง ณิชาพัชร์
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จํานวนนักเรียนของห้อง
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รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 2/3
ครูประจําชัน คุณครูเจนจิรา ราตรี

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย ครูพเลี
ี ยง ...

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
หวาง
1 21132 เด็กหญิง พิชชานันท์
2 21136 เด็กหญิง ประพิมพรรษ์ สุวรรณไตร
ครเจนจิรา
สิชฌน์เศรษฐ์
3 21305 เด็กหญิง ลิลณีย์
โทร 095-165-9925
หลิมบุญงาม
4 21306 เด็กหญิง ณัฎฐนันท์
ตังทวีกจิ
5 21307 เด็กหญิง มารุ
6 21308 เด็กหญิง กัญญาณัฐ
พนาดํารง
น้อยสระ
7 21309 เด็กหญิง ปณัฎฐา
วงรอด
8 21328 เด็กหญิง ชลพินทุ์
บุพศิริ
9 21330 เด็กหญิง ท่าน
10 21349 เด็กหญิง ภาลลิล
จรัสวุฒวิ าณิชย์
สีหะวงษ์
11 21350 เด็กหญิง ปนิตา
ศุขสุฤทธิ
12 21351 เด็กหญิง จิรชั ญา
พารารัมย์
13 21352 เด็กหญิง พาขวัญ
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
14 21353 เด็กหญิง กัญญมล
นําเสียง
นะคะ
กุลพรไพศาล
15 21354 เด็กหญิง พรนับพัน
ทรงมณี
16 21355 เด็กหญิง อลิชชา
พิบูลย์
17 21356 เด็กหญิง พิรดาภร
สินนิธิถาวร
18 21499 เด็กหญิง ปนัดดา
19 21516 เด็กหญิง ณัฎฐ์ณิภทั ร์ โลกโบว์
วิชญเลิศเทวัญ
20 21584 เด็กหญิง ณัฏฐินดี า
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