รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 3/1
ครูประจําชัน คุณครูกติ ติยา มาพันธ์

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูภรภิรมณ์ พฤกษา

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
รังบุบผา
1 20949 เด็กหญิง ธนารีย ์
2 20953 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส
จองเฉลิมชัย
ครูกิตติยา
ปิ ยบุญศรี
3 20954 เด็กหญิง วัฒนิภา
โทร 086-303-7290
รุ่งเรือง
4 20956 เด็กหญิง พิชญวดี
หงษ์เวียงจันทร์
5 20962 เด็กหญิง ณรัตน์ศิยา
6 20990 เด็กหญิง สาริศา
ธงพุดซา
พงษ์จติ ปรีอาทร
7 21108 เด็กหญิง ณัฐรินยี ์
เตชะปฏิภาณดี
8 21113 เด็กหญิง สลิลลา
เนติโกศล
9 21137 เด็กหญิง อัญญาภัค
10 21139 เด็กหญิง จิตรลดา
รัตนพร
กุลชรินทร์
11 21146 เด็กหญิง พิชญณัฏฐ์
สมันตรัฐ
12 21150 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
ถิรทิตสกุล
13 21151 เด็กหญิง ถิรดา
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
14 21152 เด็กหญิง คริษฐา
จุลาภา
นะคะ
พิศาลจันทคุณ
15 21153 เด็กหญิง ขวัญมนัส
โลหะไพศาล
16 21154 เด็กหญิง ญาติภา
กังวล
17 21158 เด็กหญิง บัวรัจฌา
18 21160 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ชัยวิชาชาญ
ั จลักษณ์
19 21277 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ศรีปญ
ศรีปญ
ั จลักษณ์
20 21278 เด็กหญิง พิรานันท์
ิ าภรณ์ สิทธิการิยะ
21 21391 เด็กหญิง พิรญ
นาคไพจิตร
22 21392 เด็กหญิง ณิชชภา
ติลกเรืองชัย
23 21503 เด็กหญิง ณภิตา
บุญถึง
24 21585 เด็กหญิง กรทิพย์
ขอเจริญ
25 21586 เด็กหญิง ลภัสพร
26 21587 เด็กหญิง ภัทรินทร์ทพิ ย์ ปอยชีวะ
27 21589 เด็กหญิง รัศมิชญาดา เอียมสุนทรสิน

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

27

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

53
1355

คน
คน

รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 3/2
ครูประจําชัน คุณครูพรกนก ฟักสกุล

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย Mrs. BETTY LORETO

ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ลาออก
เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ชือ - นามสกุล
โสภณชัย
1 20950 เด็กหญิง ณัชชา
2 20952 เด็กหญิง พรรณรัตน์ มงคลวัฒนากุล
ครูพรกนก
3 20957 เด็กหญิง นัทธ์ชลันทร ณ ถลาง
โทร 091 - 095 - 0725
ชัยวณิชโรจน์
4 20958 เด็กหญิง มนัสนันท์
บุญธัญญธนโชติ
5 20959 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
6 20961 เด็กหญิง มินญาดา
ณรงค์เดชา
มณีอนิ ตา
8 21116 เด็กหญิง ภิชญา
อุ่นเสมาธรรม
9 21138 เด็กหญิง ปวริศา
อํานวยประวิทย์
10 21140 เด็กหญิง ชนิศรณ์
11 21141 เด็กหญิง ณัชชา
เพ็ชรโปรี
ธู ปสว่าง
12 21142 เด็กหญิง ภิรญั ญา
นุชกําเนิด
13 21143 เด็กหญิง เอวาริณ
ปทุมบริสุทธิ
14 21144 เด็กหญิง พิชญพัชร์
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
15 21145 เด็กหญิง ณัฐพัชร์
วรินทรนุวตั ร
นะคะ
วิวฒั นวาณิชย์
16 21147 เด็กหญิง กานต์สริ ี
เด่นเพชรกุล
17 21148 เด็กหญิง กัญชพร
อัตถากรโกวิท
18 21149 เด็กหญิง พิชญธิดา
ทององอาจ
19 21155 เด็กหญิง พัชธิดา
ปานทองสิน
20 21157 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา
แซ่ลมิ
21 21159 เด็กหญิง ลลิล
จิรชัยธร
22 21199 เด็กหญิง พัทธนันท์
โฆษิตจินดา
23 21228 เด็กหญิง มนัญชยา
โตเจริญนิวตั ศิ ยั
24 21264 เด็กหญิง นภัสนันทร์
โอสถานนท์
25 21588 เด็กหญิง ลภัสรดา
ธีรากิจ
26 21590 เด็กหญิง มณัสชา
ทวีมหาเกียรติ
27 21591 เด็กหญิง วรวลัญช์

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

26

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

53
1355

คน
คน

