โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/1
ครูประจําชัน คุณครูกลั ยา วงศ์ธนสมบัติ

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูวฒั นชัย สุวรรณไตร

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
จันทร์หอม
วัตยุ า
1 19153 เด็กหญิง อิสริยา
28 21291 เด็กหญิง พิมพยอม
2 19154 เด็กหญิง ณภัทร
จิรกิตต์สถิตคุณ
ชัยยามาตย์
3 19155 เด็กหญิง นวพร
เพียรภัณฑวณิช
4 19169 เด็กหญิง เชษฐ์สุดา
พ่วงพร้อม
5 19176 เด็กหญิง ณิชาภัทร
6 19178 เด็กหญิง สุกญั ญา
ลีลาสถาพรกูร
แซ่ออื
7 19183 เด็กหญิง ปราณัสมา
สิรยาคม
8 19188 เด็กหญิง กัญญาณัฐ
วลัยลักษณาภรณ์
9 19200 เด็กหญิง กัลยานี
10 19201 เด็กหญิง ชนกพิมพ์
ตังจิตปิ ยะนนท์
จงสุรสิทธิวฒั น์
11 19217 เด็กหญิง เคท
วงศ์รชั ตนันท์
12 19763 เด็กหญิง ณัฐชนัน
13 19768 เด็กหญิง โสภาพรรณ แจ่มดวง
14 19777 เด็กหญิง สุชานันท์
ดํารงศรีวบิ ูลย์
ศรีแสงทรัพย์
15 19946 เด็กหญิง กรรวี
วงษ์คาํ ภู
16 19951 เด็กหญิง สิรพิ ฒั นา
สุขสวัสดิ
17 19991 เด็กหญิง พิมพ์นิภา
18 19993 เด็กหญิง ทอแสงรัศมี ทัสสะ
จาง
19 20005 เด็กหญิง สริดา
มาดราชา
20 20006 เด็กหญิง สมิตา
แซ่กวั
21 20163 เด็กหญิง กชพร
ภิภพสุขาวดี
22 20826 เด็กหญิง ณภัทร
สีนาอ้
ํ อม
23 21227 เด็กหญิง มีนณัฐชา
ถาวรรัตนวณิช
24 21229 เด็กหญิง ชนาภา
เหนะ
25 21230 เด็กหญิง ภมรพัสตร์
บัณฑิตย์นพรัตน์
26 21275 เด็กหญิง แพรวา
ชุษณะพันธุ ์
27 21284 เด็กหญิง กุลกัญญา

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

28

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

89
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/2
ปี การศึกษา 2564
ครูประจําชัน คุณครูพรรณวษา บดีบริบาลกุล
ครูผูช้ ่วย Mrs. RACHANEE UNGKARACHUN

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
จุลพงษ์
เด่นไชย
1 19158 เด็กหญิง ชัญญา
28 21261 เด็กหญิง ชาลิสา
2 19159 เด็กหญิง พนิตพิชา
29 21269 เด็กหญิง รมณทิพย์
พิบูลธรรมนนท์
ม้าละออเพชร
กรรมารวนิช
ปิ ลนั ธนรัตน์
3 19160 เด็กหญิง ณิชามาศ
30 21271 เด็กหญิง ทิตยาภรณ์
ศรีวฒั นะ
ปานทอง
4 19162 เด็กหญิง ชนกานต์
31 21273 เด็กหญิง ทัดดาว
ลีลาสถาพรกูร
ทรัพย์สนิ พันธ์
5 19175 เด็กหญิง สุณิศา
32 21274 เด็กหญิง จินตกานต์
6 19179 เด็กหญิง ธัญญ์นภิ า
33 21440 นางสาว ดากานดา
วนวรรณนาวิน
ใจสมคม
วิไลพิทยานนท์
พันธุร์ ตั น์
7 19185 นางสาว วราภรณ์
34 21684 เด็กหญิง ภรญรินทร์
เจริญศิลป์
8 19197 เด็กหญิง ญาณภัค
วณิชปภากิจ
9 19211 เด็กหญิง พัทธนันท์
10 19467 เด็กหญิง สิรวิ รรณ
อุดมเวชสกุล
เจิง
11 19766 เด็กหญิง ชิดชนก
อ่อนละออ
12 19770 เด็กหญิง ฤทัยชนก
ชืนกิตญ
ิ านนท์
13 19775 เด็กหญิง ฐิตภิ รณ์
14 19776 เด็กหญิง ธัญญากร
อุตมะ
เหลืองโรจนกุล
15 19780 เด็กหญิง กรรวี
เก่งการรบ
16 19782 เด็กหญิง ชมพูนุท
ธนศิริพร
17 19954 เด็กหญิง สลิลทิพย์
18 19961 เด็กหญิง เขมวลัญชณ์ ถิรภัสสกุญช์
แซ่ดุ
19 19967 เด็กหญิง พิชญา
สินโศธร
20 19973 เด็กหญิง ชลกมล
ปุณณะหิตานนท์
21 20003 เด็กหญิง ชวิศา
เดชะศิลปชัย
22 20004 เด็กหญิง นฤสรณ์
ทาคําถา
23 20365 เด็กหญิง ลฎาภา
เทพอํา
24 20590 เด็กหญิง มนัสนันท์
ชิณวงค์
25 20591 เด็กหญิง สุภสั สรา
งามระรืน
26 20592 เด็กหญิง ภคินี
สืบสิงห์คาร
27 21224 เด็กหญิง ภูรชิ ญา

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

34

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

89
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/3
ปี การศึกษา 2564
ครูประจําชัน คุณครูอรพินท์ สุขสังวาลย์
ครูผูช้ ่วย Mrs. RACHANEE UNGKARACHUN

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
จันทร์ศรัทธาวุฒิ
1 19193 เด็กหญิง พุทนธิดา
2 19212 เด็กหญิง สุวรรณา
ลีลาสถาพรกูร
อุดมชัยพัฒนากิจ
3 19461 เด็กหญิง วิภาทิพย์
สิทธิมงคลกุล
4 19958 เด็กหญิง บุญสิตา
สกุลงาม
5 19964 เด็กหญิง กิตติชา
6 20673 เด็กหญิง ปทิตตา
มีฤทธิ
มันคง
7 20824 เด็กหญิง มณชยา
แสนทิพย์
8 21231 เด็กหญิง ธมลพรรณ
บุญยัง
9 21232 เด็กหญิง อภิรษิ า
10 21270 เด็กหญิง นริศา
ช้างพันธ์
เจือนาค
11 21276 เด็กหญิง ศศิกานต์

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

11

คน

ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

89
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/4
ครูประจําชัน คุณครูจรินทร์ ทรงพุฒปิ ญั ญา

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
นิสะมา
1 19163 เด็กหญิง รณิดา
2 19465 เด็กหญิง วรัญญา
วีรกุลสุนทร
ปรีชากิตติไพศาล
3 19466 เด็กหญิง อรัญญา
เลิศฤทธิฐิตกิ ร
4 19773 เด็กหญิง พิมพ์ลดา
5 19977 เด็กหญิง ณิชดากมลข์ เตชะเรืองเมธานนท์
6 20161 เด็กหญิง ณัฐวรา
สุภาวงศ์
ยินดีผล
7 20674 เด็กหญิง ชนารดี
8 21225 เด็กหญิง ณัชชานันท์ คล้ายเผ่าพงศ์
ปทุมบริสุทธิ
9 21226 เด็กหญิง สุรางคนา
10 21267 เด็กหญิง ชญานิศ
สิงห์ปฐมชัย
ฉัตรจิรธนกุล
11 21295 เด็กหญิง พัชรา
12 21303 เด็กหญิง นิชติ า อาซีช ชาห์
รัตนจามร
13 21460 เด็กหญิง กานต์มณี
14 21492 เด็กหญิง ศรุตา
ทวีศรี
เลิศสุขกิจวัฒนา
15 19767 เด็กหญิง ชนันพัฒน์
นามมินา
16 21507 เด็กหญิง รสอร

12 พฤษภาคม 2564

จํานวนนักเรียนของห้อง

16

คน

ปี การศึกษา 2564
........................................

ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

89
1355

คน
คน

