โรงเรียน ซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้
อนุ บาล 2/1
ครูประจำชัน้ คุณครูสุณีย ์ แจ่มจำรัส

ปี การศึกษา 2563
........................................

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
1 20949 เด็กหญิง ธนำรีย ์
รังบุบผำ
2 20953 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส
จองเฉลิมชัย
3 20958 เด็กหญิง มนัสนันท์
ชัยวณิชโรจน์
4 20990 เด็กหญิง สำริศำ
ธงพุดซำ
5 21108 เด็กหญิง ณัฐรินยี ์
พงษ์จติ ปรีอำทร
6 21116 เด็กหญิง ภิชญำ
มณีอนิ ตำ
7 21138 เด็กหญิง ปวริศำ
อุ่นเสมำธรรม
8 21141 เด็กหญิง ณัชชำ
เพ็ชรโปรี
9 21144 เด็กหญิง พิชญพัชร์
ปทุมบริสุทธิ์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

21146
21147
21148
21151
21153
21154
21156
21158
21159
21160
21199
21228
21264
21277
21278
21390

เด็กหญิง พิชญณัฏฐ์
เด็กหญิง กำนต์สริ ี
เด็กหญิง กัญชพร
เด็กหญิง ถิรดำ
เด็กหญิง ขวัญมนัส
เด็กหญิง ญำติภำ
เด็กหญิง อภิชญำ
เด็กหญิง บัวรัจฌำ
เด็กหญิง ลลิล
เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์
เด็กหญิง พัทธนันท์
เด็กหญิง มนัญชยำ
เด็กหญิง นภัสนันทร์
เด็กหญิง ภิญญำพัชญ์
เด็กหญิง พิรำนันท์
เด็กหญิง นิษฐเนตร์
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ชื่อ - นำมสกุล

ลาออก

กุลชรินทร์
วิวฒั นวำณิชย์
เด่นเพชรกุล
ถิรทิตสกุล
พิศำลจันทคุณ
โลหะไพศำล
หน่ออินชัย
กังวล
แซ่ล้มิ
ชัยวิชำชำญ
จิรชัยธร
โฆษิตจินดำ
โตเจริญนิวตั ศิ ยั
ศรีปญั จลักษณ์
ศรีปญั จลักษณ์
สัจจำ
จำนวนนักเรียนของห้อง

25

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

49
1342

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์

รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 2/2
ครูประจําชัน คุณครูศรัญญา โยธานันต์

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
โสภณชัย
1 20950 เด็กหญิง ณัชชา
2 20952 เด็กหญิง พรรณรัตน์ มงคลวัฒนากุล
ปิ ยบุญศรี
3 20954 เด็กหญิง วัฒนิภา
เข็มศร
4 20955 เด็กหญิง ปณิชา
รุ่งเรือง
5 20956 เด็กหญิง พิชญวดี
6 20957 เด็กหญิง นัทธ์ชลันทร ณ ถลาง
บุญธัญญธนโชติ
7 20959 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
ณรงค์เดชา
8 20961 เด็กหญิง มินญาดา
หงษ์เวียงจันทร์
9 20962 เด็กหญิง ณรัตน์ศิยา
10 21113 เด็กหญิง สลิลลา
เตชะปฏิภาณดี
เนติโกศล
11 21137 เด็กหญิง อัญญาภัค
รัตนพร
12 21139 เด็กหญิง จิตรลดา
อํานวยประวิทย์
13 21140 เด็กหญิง ชนิศรณ์
14 21142 เด็กหญิง ภิรญั ญา
ธู ปสว่าง
นุชกําเนิด
15 21143 เด็กหญิง เอวาริณ
วรินทรนุวตั ร
16 21145 เด็กหญิง ณัฐพัชร์
อัตถากรโกวิท
17 21149 เด็กหญิง พิชญธิดา
สมันตรัฐ
18 21150 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
จุลาภา
19 21152 เด็กหญิง คริษฐา
ทององอาจ
20 21155 เด็กหญิง พัชธิดา
ปานทองสิน
21 21157 เด็กหญิง ปวีณ์ธดิ า
ิ าภรณ์ สิทธิการิยะ
22 21391 เด็กหญิง พิรญ
นาคไพจิตร
23 21392 เด็กหญิง ณิชชภา
24 21393 เด็กหญิง นรินทร์ภทั ร์ พิดา
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จํานวนนักเรียนของห้อง

24

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูเจนจิรา ราตรี
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

49
1342

คน
คน

