โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์

รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 3/1
ครูประจําชัน คุณครูภรภิรมณ์ พฤกษา

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย Mrs. BETTY LORETO

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
บุษรานนท์
สายสิรเิ วชกุล
1 20760 เด็กหญิง พรธิดา
28 21397 เด็กหญิง โศจิรตั น์
2 20761 เด็กหญิง พาพบเพชร กรรณภูติ
สินธุเ์ กษมสุข
3 20762 เด็กหญิง ปัญญาพร
อาจหาญศิริ
4 20764 เด็กหญิง วรัตฐนันท์
ยิงเกียรตินนท์
5 20765 เด็กหญิง ณหทัย
6 20766 เด็กหญิง รมย์ลกั ษณ์ เกือกฤษฎาวัน
ลิมเรืองรอง
7 20910 เด็กหญิง กฤติญดา
ตมะวิโมกษ์
8 20914 เด็กหญิง ณัฐฐินนั ท์
สิรทิ องสาคร
9 20966 เด็กหญิง วรดา
10 20972 เด็กหญิง จีรนั ญ์ดา
วงศ์ดเี ลิศ
หิรญั ยะศาสตร์
11 20974 เด็กหญิง รวิปรียา
ชินพงษ์พานิช
12 20975 เด็กหญิง ปุณยวรีย ์
สุภาไวย
13 20976 เด็กหญิง ชุตกิ าญจน์
14 20980 เด็กหญิง อชิรญา
ป้ อมยุคล
คนกําลัง
15 20981 เด็กหญิง พริมา
สุวรรณ์
16 20983 เด็กหญิง ณัฐพร
ซากัมซาเดค
17 20985 เด็กหญิง นัสนินทร์
ภพตระกูล
18 20989 เด็กหญิง กรวรรณ
ฉายากานน
18 20996 เด็กหญิง ดาวิกา
ตาปสนันท์
20 21161 เด็กหญิง รพีพรรณ
ทวีโชติพรี ธรรม
21 21163 เด็กหญิง รฐาวารินี
คูศรีเทพประทาน
22 21164 เด็กหญิง เอตา
ชูแสง
23 21166 เด็กหญิง ธรรศธนัญ
พลับวังกลํา
24 21312 เด็กหญิง ปุณณดา
อรุณวโรทัย
25 21394 เด็กหญิง รินรดา
ดาวเปี ยก
26 21395 เด็กหญิง ปณัฎฎา
อัครธนสาร
27 21396 เด็กหญิง กัญสุชญา

8 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

28

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

56
1342

ลาออก

คน
คน

รายชือนักเรียนชัน
อนุ บาล 3/2
ครูประจําชัน คุณครูพรกนก ฟักสกุล

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย Mrs. BETTY LORETO

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
วรินทรนุวตั ร
สอนสมฤทธิ
1 20964 เด็กหญิง กุลพรภัสร์
28 21402 เด็กหญิง ชลีกาญจน์
2 20965 เด็กหญิง ชยางศ์นิธิ
กันสิทธิ
ชัยค้า
3 20967 เด็กหญิง อภิญญา
4 20968 เด็กหญิง ชรินทร์ทพิ ย์ บุณยโยธิน
สมพงษ์พานิช
5 20970 เด็กหญิง พรรณทิพา
6 20971 เด็กหญิง ชรินรัตน์
ชีววิวรรธน์
จันลา
7 20973 เด็กหญิง ปรียาภา
เหมชาติ
8 20977 เด็กหญิง รมิตา
บุญรักษ์วนิช
9 20978 เด็กหญิง มิลนิ
10 20979 เด็กหญิง จัสมิน
แอนเดอสัน
ลีสกุล
11 20984 เด็กหญิง กมลจิรา
จิรธนาทิพย์
12 20986 เด็กหญิง พิมพ์ณภา
จํารัสฤทธิ
13 20987 เด็กหญิง สุพชิ ญา
14 20988 เด็กหญิง บุณณดา
ตรังคะพันธุ ์
ห่อทองพูน
15 20991 เด็กหญิง ปริยากร
ลีชัยมงคล
16 20992 เด็กหญิง โชติกา
วงคัดทะมาน
17 20994 เด็กหญิง วณิชชพร
รัมมะภาพ
18 20995 เด็กหญิง ชาฮีดา
ปิ ยะรัตน์วนกุล
19 21117 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล
สีสายชล
20 21162 เด็กหญิง ชษญา
สาทอน
21 21165 เด็กหญิง ไอลดา
พานิชวิทติ กุล
22 21234 เด็กหญิง ธันย์วรัชญ์
เจียรภาคย์
23 21263 เด็กหญิง ภคมน
24 21398 เด็กหญิง ชนัตถนันท์ เจริญพจน์
ล้อมชวการ
25 21399 เด็กหญิง ณัฐรดา
เล็กเลิศ
26 21400 เด็กหญิง ณัฐริกา
อานามนารถ
27 21401 เด็กหญิง สิรริ ฏั ฐ์

8 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

28

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

56
1342

ลาออก

คน
คน

