โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 2/1
ครูประจําชัน คุณครูวรลักษณ์ กอบหิรญั กุล

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูร่งุ โรจน์ วัฒนกิจกุศล

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
งามนิมติ รธรรม
ปะวันนัง
1 19476 เด็กหญิง พิชญานิน
28 21474 เด็กหญิง พิชชาพร
2 19481 เด็กหญิง กฤติญา
29 21477 เด็กหญิง ชนัญชิตา
พุทธชัยกุล
จิตสุวรรณวานิช
สมบูรณ์บดีบตุ ร
เมืองรามัญ
3 19484 เด็กหญิง ตะวันรัตน์
30 21481 เด็กหญิง ณิชาภัทร
4 19489 เด็กหญิง ปิ ยะวรินทร์ ตันเจริญ
ศุภกิจอุดมการณ์
5 19499 เด็กหญิง อารดา
6 19501 เด็กหญิง นิชาภา
หาญกําเนิดพงศ์
เอียมเจริญ
7 19510 เด็กหญิง กิรณา
เอืออารียจ์ ติ
8 19534 เด็กหญิง กันติชา
9 20011 เด็กหญิง กมลลักษณ์ หาญเจริญพงศ์
10 20017 เด็กหญิง สัณห์สนิ ี
ศิรพิ จนาวรรณ
11 20169 เด็กหญิง กัญญวรรณ ศุภผล
อินมอญ
12 20187 เด็กหญิง มาลินี
เจริญผลอนันต์
13 20189 เด็กหญิง พนิตตา
14 20197 เด็กหญิง สุพชิ ญาพร
วณิชกิจเจริญกุล
15 20201 เด็กหญิง ปุรมิ ปรัชญ์ จิระธนานันต์
สุคนั โธวงศ์
16 20205 เด็กหญิง ฉันท์สนิ ี
ติยะพิษณุไพศาล
17 20220 เด็กหญิง สาธิดา
มณี วรรณ
18 20612 เด็กหญิง ณัฏฐกัณย์
เตชสกุลวุฒชิ ยั
19 20919 เด็กหญิง ชนวีร์
เรืองเดชฤทธิกลุ
20 21258 เด็กหญิง กนกวรรณ
บุญวงค์
21 21421 เด็กหญิง ธาวินี
พวงปทุมานนท์
22 21422 เด็กหญิง อังศวีร์
ผ่องประภา
23 21423 เด็กหญิง ศุภสุตา
เอียมมยุรี
24 21425 เด็กหญิง ภัควริณร์
พรหมผดุงชีพ
25 21426 เด็กหญิง ชญาดา
แสงอนันต์
26 21427 เด็กหญิง ธัญทิพย์
ทิมทอง
27 21461 เด็กหญิง พนิตนันท์

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

30

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

93
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 2/2
ครูประจําชัน คุณครูเพชรี นาคแสง

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
โชคสิรพิ ร
1 19469 เด็กหญิง ศิรวิ รรณ์
2 19488 เด็กหญิง พรสินี
สวรรคทัต
พงษ์พยอม
3 19513 เด็กหญิง นภสร
เกือกฤษฎาวัน
4 20014 เด็กหญิง วิรยิ าพร
5 20030 เด็กหญิง ภัชธนัทภรณ์ จรัสชัยวงศ์
6 20186 เด็กหญิง จุฑามณี
ถมจังหรีด
อรุณแสงสุรยี ์
7 20193 เด็กหญิง ปุณญวีย์
มงคลปัญญาเลิศ
8 20196 เด็กหญิง ญาณภา
พุ่มโพธิทอง
9 20217 เด็กหญิง สุชาดา
10 20221 เด็กหญิง ภัทรวดี
มงคลพูนเกษม
อินปถม
11 20369 เด็กหญิง ณัฐกฤตา
12 20370 เด็กหญิง กัญตพัฒน์ ม่วงใจรัก
บุญธรรมธนะรุ่ง
13 20588 เด็กหญิง นันท์นภัส
14 20676 เด็กหญิง ณัฐณิชา
เรืองศรี
อรพรตระกูล
15 20920 เด็กหญิง อัญชสา
จารึกจารีต
16 21432 เด็กหญิง จิตรามณี
แพนแจม
17 21433 เด็กหญิง นภสร
ดังก้อง
18 21435 เด็กหญิง จริยวดี
เชอมือกู่
19 21436 เด็กหญิง นัชชา
กิฟนี
20 21439 เด็กหญิง อมายา
ดอกทองหลาง
21 21448 เด็กหญิง ปาริฉตั ร
สมโภชพิสุทธิ
22 21479 เด็กหญิง พิชญธิดา
ฐานิสสะ
23 21480 เด็กหญิง นิกษา
ภานุศรี
24 21483 เด็กหญิง อาทิตยา
เกิดสะอาด
25 21484 เด็กหญิง วรันทร
ธนกิจประภากุล
26 21683 เด็กหญิง กิตติมา

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

26

คน

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูร่งุ โรจน์ วัฒนกิจกุศล
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

93
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 2/3
ครูประจําชัน คุณครูกาญจนาวดี เกิดเนตร

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ใจสมบุญ
1 19523 เด็กหญิง ณฐมน
2 19541 เด็กหญิง น้องปลาวาฬ เกตุเหม
เอียมสุนทรสิน
3 20009 เด็กหญิง ธันยรส
ชมจันทร์
4 20021 เด็กหญิง ชัชฎา
ลิน
5 20170 เด็กหญิง ญาณินท์
6 20172 เด็กหญิง นงนภัส
ใจมัน
ศรีบุญเสริม
7 20206 เด็กหญิง ธนฤทัย
เอียมวรศิริ
8 20212 เด็กหญิง ภัฐรพร
สังคชัยเจริญ
9 20219 เด็กหญิง บุญยวีร์
10 20223 เด็กหญิง ณิชาภา
สุจนิ ดามณี
ศรีแช่ม
11 20371 เด็กหญิง อาทิตยาภา
บุญทรง
12 20372 เด็กหญิง อริสา
13 20373 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ หวาง
14 21256 เด็กหญิง รณัยชนก
วิไล
เอกศิริวรานนท์
15 21298 เด็กหญิง กุลธนา
16 21424 เด็กหญิง วิชชุกาญจน์ ชนานันท์วรานนท์
สุวรรณเสรีรกั ษ์
17 21429 เด็กหญิง พิชามญชุ์
พากเพียร
18 21430 เด็กหญิง เพชรรัตน์
ชีวะสกุลชัย
19 21431 เด็กหญิง พรปวีณ์
แซ่หวง
20 21434 เด็กหญิง ลักขณา

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

20

คน

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูทวีศกั ดิ ก้องวนาสิริ
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

93
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 2/4
ปี การศึกษา 2564
ครูประจําชัน คุณครูพรเพ็ญ ดงดอน
ครูผูช้ ่วย MR. RHAYAN HONTANAR GARZON

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
พันธุฤ์ ทธิ
1 19186 เด็กหญิง ต้องใจ
2 19494 เด็กหญิง กชกร
เบญจางจารุ
คําคล้าย
3 19517 เด็กหญิง ธนัญชนก
เหมาะสมสกุล
4 19527 เด็กหญิง ธรรณ์รตั น์
คงสิทธิวงศ์
5 19786 เด็กหญิง ธัณย์สติ า
6 20018 เด็กหญิง ศิรกิ รณ์
ลิมปิ ยมิตร
มกรแก้วเกยูร
7 20022 เด็กหญิง วรลักษณ์
เลิศสุขกิจวัฒนา
8 20188 เด็กหญิง ศศิพชั ร์
เกณฑ์มา
9 20198 เด็กหญิง กุลธิดา
10 20200 เด็กหญิง อภิญญา
พงษ์รุจพร
กุลนิวฒั เจริญ
11 20209 เด็กหญิง รวิพร
สุวรรณศรีสาคร
12 20675 เด็กหญิง ลลิตภ์ ทั ร์
แก้วแจ่มใส
13 21257 เด็กหญิง ดวงกมล
14 21437 เด็กหญิง พิมพ์ณดา
พิชญะไตรรัตน์
ธรรมธีระ
15 21438 เด็กหญิง ศรุดา
จุมจันทร์
16 21500 เด็กหญิง เบญจพร
17 21518 เด็กหญิง ชัญญารินทร์ ธนัตย์จริ วัชร

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

17

คน

ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

93
1355

คน
คน

