โรงเรียนซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1/1
ครูประจำชัน้ คุณครูศุภำพิชญ์ กิจประยู ร

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูศศิประภำ สันติกำญจนพัฒน์

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
1 20760 เด็กหญิง พรธิดำ
บุษรำนนท์
2 20762 เด็กหญิง ปัญญำพร
สินธุเ์ กษมสุข
ครูศุภาพิชญ
3 20766 เด็กหญิง รมย์ลกั ษณ์ เกื้อกฤษฎำวัน
โทร 096 -114 - 6399
4 20910 เด็กหญิง กฤติญดำ
ลิมเรืองรอง
5 20964 เด็กหญิง กุลพรภัสร์
วรินทรนุวตั ร
6 20965 เด็กหญิง ชยำงศ์นธิ ิ
กันสิทธิ์
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

20967
20968
20992
20996
21312
21394
21395
21402
21592
21595
21598
21601
21604
21607
21610
21613
21616
21619
21622
21691

เด็กหญิง อภิญญำ
เด็กหญิง ชรินทร์ทพิ ย์
เด็กหญิง โชติกำ
เด็กหญิง ดำวิกำ
เด็กหญิง ปุณณดำ
เด็กหญิง รินรดำ
เด็กหญิง ปณัฎฎำ
เด็กหญิง ชลีกำญจน์
เด็กหญิง นรำวดี
เด็กหญิง ธัญญภัสร์
เด็กหญิง พัทธนันท์
เด็กหญิง ชนิดำภำ
เด็กหญิง ธนิษฐ์ฌำ
เด็กหญิง หทัยภัทร
เด็กหญิง ภำตะวัน
เด็กหญิง ธำรำรัฐ
เด็กหญิง จิดำภำ
เด็กหญิง วริศรำ
เด็กหญิง ฟำกฟ้ ำ
เด็กหญิง อัญชิษฐำ
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ชัยค้ำ
บุณยโยธิน
ลี้ชยั มงคล
ฉำยำกำนน
พลับวังกลำ่
อรุณวโรทัย
ดำวเปี ยก
สอนสมฤทธิ์
วนสุนทรี
ฐำนอริยมำนนท์
เลิศลำ้ มีชยั
ศรีนวล
พงศ์พลำญชัย
อยูท่ อง
กันเปลีย่ น
ซิงห์
เสมดี
พ่วงควำมสุข
กรกิง่ มำลำ
จันทนสมิต

จำนวนนักเรียนของห้อง

ลาออก

ผูปกครองสแกน QR Code เขาหอง
อนุญาตผูปกครอง 2 ID ตอ นักเรียน 1 คน
- เอกสารตาง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
นะคะ

26

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

100
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1/2
ครูประจำชัน้ คุณครูรตั นำวดี ทองจินดำ

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย คุณครูมณีรตั น์ สุวญิ ญัตชิ ยั พร

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก
1 20966 เด็กหญิง วรดำ
สิริทองสำคร
2 20971 เด็กหญิง ชรินรัตน์
ชีววิวรรธน์
ครูรัตนาวดี
3 20972 เด็กหญิง จีรนั ญ์ดำ
วงศ์ดเี ลิศ
โทร 089 - 895 - 3438
4 20974 เด็กหญิง รวิปรียำ
หิรญั ยะศำสตร์
5 20976 เด็กหญิง ชุตกิ ำญจน์
สุภำไวย
6 20977 เด็กหญิง รมิตำ
เหมชำติ
7 20980 เด็กหญิง อชิรญำ
ป้ อมยุคล
8 20981 เด็กหญิง พริมำ
คนกำลัง
9 20983 เด็กหญิง ณัฐพร
สุวรรณ์
10 20986 เด็กหญิง พิมพ์ณภำ
จิรธนำทิพย์
11 20994 เด็กหญิง วณิชชพร
วงคัดทะมำน
12 20995 เด็กหญิง ชำฮีดำ
รัมมะภำพ
13 21165 เด็กหญิง ไอลดำ
สำทอน
ผูปกครองสแกน QR Code เขาหอง
อนุญาตผูปกครอง 2 ID ตอ นักเรียน 1 คน
14 21593 เด็กหญิง ภิรญั ญำ
เทพประสิทธิ์
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

21596
21597
21599
21602
21608

เด็กหญิง เอมิกำ
เด็กหญิง พิชญำพร
เด็กหญิง อจลญำ
เด็กหญิง ณัฐพัชร์
เด็กหญิง รมย์นลิน
21611 เด็กหญิง บุญญำดำ
21614 เด็กหญิง ภัทรมน
21620 เด็กหญิง นพลดำ
21623 เด็กหญิง พิมพ์ดำว
21625 เด็กหญิง ชลกนก
21685 เด็กหญิง ดำวิกำ
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คำกัณหำ
ทินวัฒน์
อินทร์จนั ทร์
ศรีสุขพันธุ ์

- เอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขที่
นะคะ

คำดี
สวนชำนิ
โพธิพฤกษ์
เปลีย่ นเจริญ
สมพันธ์
มีสำแดง
สิทรัพย์

จำนวนนักเรียนของห้อง

25

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

100
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1/3
ครูประจำชัน้ คุณครูแก้วตำสถิต มีบญ
ุ

ปี การศึกษา 2564

ครูผชู วย คุณครูใหม

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก
1 20765 เด็กหญิง ณหทัย
ยิง่ เกียรตินนท์
2 20973 เด็กหญิง ปรียำภำ
จันลำ
ครูแกวตาสถิตย
3 20984 เด็กหญิง กมลจิรำ
ลี้สกุล
โทร 097 - 052 - 6806
4 20985 เด็กหญิง นัสนินทร์
ซำกัมซำเดค
5 20989 เด็กหญิง กรวรรณ
ภพตระกูล
6 21161 เด็กหญิง รพีพรรณ
ตำปสนันท์
7 21163 เด็กหญิง รฐำวำรินี
ทวีโชติพรี ธรรม
8 21164 เด็กหญิง เอตำ
คูศรีเทพประทำน
9 21166 เด็กหญิง ธรรศธนัญ
ชูแสง
10 21396 เด็กหญิง กัญสุชญำ
อัครธนสำร
11 21398 เด็กหญิง ชนัตถนันท์ เจริญพจน์
12 21399 เด็กหญิง ณัฐรดำ
ล้อมชวกำร
13 21400 เด็กหญิง ณัฐริกำ
เล็กเลิศ
ผูปกครองสแกน QR Code เขาหอง
14 21594 เด็กหญิง กนกนภำ
เล็กตระกูล
อนุญาตผูปกครอง 2 ID ตอ นักเรียน 1 คน
15 21600 เด็กหญิง จิรปรียำ
พินจิ
16 21603 เด็กหญิง ธำมน
เตชสัตตบุษย์
- เอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
17 21606 เด็กหญิง ชัญญำ
ดวงประเสริฐดี
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขท่ี่
18 21609 เด็กหญิง พลอยพิชชำ สุขจิตรวิบูรณ์
นะคะ
19 21612 เด็กหญิง อิณ์ฐรี ฎำ
เชี่ยวนันทวงศ์
20 21615 เด็กหญิง อริส
เจถนอมม้ำ
21 21617 เด็กหญิง พิมพ์พศิ ำ
กนกพนำทัต
22 21618 เด็กหญิง ชนิดำภำ
ศวรรค์โพธิพนั ธุ ์
23 21621 เด็กหญิง ธัญชนก
วังบอน
24 21624 เด็กหญิง กรชวัล
บัวอินทร์
25 21690 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์
ด่ำนวิรุฬหวณิช
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จำนวนนักเรียนของห้อง

25

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

100
1355

คน
คน

โรงเรียนซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1/4
ครูประจำชัน้ คุณครูเบญจรัตน์ แสนมงคลพำณิชย์

ปี การศึกษา 2564
ครูผูช้ ่วย Ms. Lovely Lapana

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก
1 20764 เด็กหญิง วรัตฐนันท์
อำจหำญศิริ
2 20914 เด็กหญิง ณัฐฐินนั ท์
ตมะวิโมกษ์
3 20975 เด็กหญิง ปุณยวรีย ์
ชินพงษ์พำนิช
ครูเบญจรัตน์
4 20978 เด็กหญิง มิลนิ
บุญรักษ์วนิช
โทร 083 - 999 - 0706
5 20979 เด็กหญิง จัสมิน
แอนเดอสัน
6 21117 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล
ปิ ยะรัตน์วนกุล
7 21162 เด็กหญิง ชษญำ
สีสำยชล
8 21234 เด็กหญิง ธันย์วรัชญ์
พำนิชวิทติ กุล
9 21263 เด็กหญิง ภคมน
เจียรภำคย์
10 21397 เด็กหญิง โศจิรตั น์
สำยสิรเิ วชกุล
11 21401 เด็กหญิง สิร์ริ ฏั ฐ์
อำนำมนำรถ
12 21626 เด็กหญิง เฌอรีน
พงษ์จำรุวฒั น์
13 21627 เด็กหญิง กฤตภัค
จุลพรรณ์
14 21628 เด็กหญิง เพชรพรำวฟ้ ำ กำลังฤทธิ์
ผูปกครองสแกน QR Code เขาหอง
15
16
17
18
19
20
21
22
23

21629
21630
21631
21632
21633
21634
21635
21636
21637

เด็กหญิง สุชญั สินี
เด็กหญิง สุณฐั ชยำ
เด็กหญิง นันท์นภัส
เด็กหญิง ดวงกมล
เด็กหญิง นันทนัช
เด็กหญิง พันธิตำ
เด็กหญิง สุพชิ ญ์ชญำ
เด็กหญิง ธนัฏฐำ
เด็กหญิง สุทติ ตำ
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อนุญาตผูปกครอง 2 ID ตอ นักเรียน 1 คน

ศิวะโมกข์ลคั ณำ
ไชยวงค์
ทองจันทร์
ดำรำรัตนศิลป์
ตระกูลมหำชัย
ตระกูลธนคุณ
อัศวธนะสิรกิ ลุ
แสงรุ่งเรืองกิจ
รัตนสุวรรณธำดำ

นะคะ

จำนวนนักเรียนของห้อง

23

- เอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนสามารถเขียน
ชื่อ - นามสกุล ชั้นเรียนได แตยังไมตองเขียนเลขท่ี่

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

100
1355

คน
คน

