โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/1
ครูประจําชัน คุณครูวณีนุช คงยก

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูวฒั นชัย สุวรรณไตร

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
เจริญทรัพย์
พึงพระจิตร์
1 18490 นางสาว บุญยวีร ์
28 20514 เด็กหญิง สรยา
2 18818 เด็กหญิง ณภัค
29 21071 เด็กหญิง ธัญญรัตน์
เลิศประกิต
แสงอนันต์
เอียมเจริญ
สุขสมัย
3 18823 เด็กหญิง โชติมา
30 21072 เด็กหญิง พิมพ์วมิ ล
งามนิมติ รธรรม
เต่าเล็ก
4 18824 เด็กหญิง ฑิตฐิตา
31 21073 เด็กหญิง ภัทรสุดา
แก้วดวงเทียน
ธนกิจโชติภภิ ทั ร
5 18827 เด็กหญิง ชนนิกานต์
32 21074 เด็กหญิง จิรฏิกานต์
6 18840 เด็กหญิง อัญมณี
33 21075 เด็กหญิง กุลฑีรา
เซิง
สุวรรณสารศักดิ
เย็นสุขสรรค์
แก่นแก้ว
7 18850 เด็กหญิง พนิตพิชา
34 21077 เด็กหญิง วิมลสิริ
สุทธิขวัญชัย
กองแก้ว
8 18853 เด็กหญิง อิสรีย ์
35 21311 เด็กหญิง อภิญญา
รังสิภาคิน
9 18854 เด็กหญิง นิชาภา
10 18879 เด็กหญิง พริรสิ า
บัวศรี
ไกรนรา
11 19139 เด็กหญิง ปาณิสรา
ตองกลิน
12 19151 เด็กหญิง สินี
โมนยะกุล
13 19152 เด็กหญิง ไปรญา
14 19435 เด็กหญิง ธนภรณ์
มนตรีเลิศรัศมี
เปรมฟูใจ
15 19687 เด็กหญิง ปภัสสร
ติยะพิษณุไพศาล
16 19694 เด็กหญิง ชวิศา
โฆษิตเสรีกลุ
17 19704 เด็กหญิง บุญเจ้า
ดารารัตน์
18 19717 เด็กหญิง อรสินี
จงเลิศธรรม
19 19741 เด็กหญิง เปมิกา
อินทรวงศ์ศกั ดิ
20 19742 เด็กหญิง ชญานินทร์
ชุนหสุนทร
21 19743 เด็กหญิง วรรณชนก
หงษ์ทอง
22 19746 เด็กหญิง ธิตมิ า
กะสายแก้ว
23 19754 เด็กหญิง เพชรลดา
ชมทองหลาง
24 19761 เด็กหญิง ชลวลัย
อินปถม
25 20361 เด็กหญิง อรชพร
อิทธิเมธีวุฒิ
26 20362 เด็กหญิง ทัสดา
แก้วศรีคช
27 20363 เด็กหญิง อรุณฉาย

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

35

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

75
1342

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/2
ครูประจําชัน คุณครูกลั ยา วงศ์ธนสมบัติ

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ว่องไว
1 18861 เด็กหญิง ชุตกิ าญจน์
2 18864 เด็กหญิง พรทัชชา
ตรึงจิตวิลาส
ภูวะสุรนิ ทร์
3 18865 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์
หยิบเจริญพร
4 19142 เด็กหญิง เบญญาภา
เกลียงเกลา
5 19713 เด็กหญิง นราภรณ์
6 19715 เด็กหญิง พัชรนันท์
กําศร
ศีลอุดม
7 19725 เด็กหญิง ชาลิสา
8 20671 เด็กหญิง ภรณ์พชั รมัย เปรมศรี
9 21086 เด็กหญิง พลอยพัชชา สมศรีจนั ทร์
10 21088 เด็กหญิง กนกลักษณ์ กองทอง
ยอส์ท
11 21089 เด็กหญิง ศุภสุตา
สถิรพันธมาศ
12 21091 เด็กหญิง พิชญดา
ประดุจแก้ว
13 21092 เด็กหญิง ศิรกิ านต์
14 21093 เด็กหญิง ธนภรณ์
สีศิลป์ สุพฒั นกุล
เลิศศิรกิ ลั ยาณี
15 21094 เด็กหญิง รักษิณา
ลีกรี ติกลุ
16 21095 เด็กหญิง ธีฤทัย
โลหรัตนวิศิษฏ์
17 21096 เด็กหญิง ศุภชญา
มีกลิน
18 21097 เด็กหญิง เปมิกา
อภิปรัชญากุล
19 21285 เด็กหญิง ภัคจิรา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

19

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูพรรณวษา บดีบริบาลกุล
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

75
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/2
ครูประจําชัน คุณครูกลั ยา วงศ์ธนสมบัติ

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ว่องไว
1 18861 เด็กหญิง ชุตกิ าญจน์
2 18864 เด็กหญิง พรทัชชา
ตรึงจิตวิลาส
ภูวะสุรนิ ทร์
3 18865 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์
หยิบเจริญพร
4 19142 เด็กหญิง เบญญาภา
เกลียงเกลา
5 19713 เด็กหญิง นราภรณ์
6 19715 เด็กหญิง พัชรนันท์
กําศร
ศีลอุดม
7 19725 เด็กหญิง ชาลิสา
8 20671 เด็กหญิง ภรณ์พชั รมัย เปรมศรี
9 21086 เด็กหญิง พลอยพัชชา สมศรีจนั ทร์
10 21088 เด็กหญิง กนกลักษณ์ กองทอง
ยอส์ท
11 21089 เด็กหญิง ศุภสุตา
สถิรพันธมาศ
12 21091 เด็กหญิง พิชญดา
ประดุจแก้ว
13 21092 เด็กหญิง ศิรกิ านต์
14 21093 เด็กหญิง ธนภรณ์
สีศิลป์ สุพฒั นกุล
เลิศศิรกิ ลั ยาณี
15 21094 เด็กหญิง รักษิณา
ลีกรี ติกลุ
16 21095 เด็กหญิง ธีฤทัย
โลหรัตนวิศิษฏ์
17 21096 เด็กหญิง ศุภชญา
มีกลิน
18 21097 เด็กหญิง เปมิกา
อภิปรัชญากุล
19 21285 เด็กหญิง ภัคจิรา
แสงจันทร์ร่งุ
20 21463 เด็กหญิง สุจารี

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

20

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูพรรณวษา บดีบริบาลกุล
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

76
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ที 3/3
ครูประจําชัน คุณครูกลั ยา วงศ์ธนสมบัติ

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
แสงราม
1 18832 เด็กหญิง ธันยา
2 19707 เด็กหญิง ปณิตา
สิทธิสริ วิ รกุล
บูรณเจริญทรัพย์
3 19748 เด็กหญิง ปิ ยธิดา
แซ่เตียว
4 19750 เด็กหญิง ญาณิตา
ลิมพิรยิ ะมงคล
5 21079 เด็กหญิง พิมพ์มาดา
6 21081 เด็กหญิง ณัฐญาดา
เลิศรุ่งเรืองชัย
ทับทอง
7 21082 เด็กหญิง นําฝน
เทพกัญญาเมศร์
8 21083 เด็กหญิง ธีนดิ า
รัตนเสน
9 21084 เด็กหญิง อัญชิสา
10 21085 เด็กหญิง สมิตา
นาคสุรยิ ะ
วิญ ูวณิช
11 21090 เด็กหญิง จิราภรณ์
ศรีโพนทอง
12 21260 เด็กหญิง สุพชิ ชา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

12

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูพรรณวษา บดีบริบาลกุล
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

75
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3/4
ครูประจำชัน้ คุณครูจรินทร์ ทรงพุฒปิ ญั ญำ

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย MR. KENNETH A. AVESTRUZ

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
1 18837 เด็กหญิง อำภำรัตน์
ไตรวงษ์วฒั นำ
2 18851 เด็กหญิง นันทนัช
สุขผล
3 18880 เด็กหญิง ปำลิดำ
เปี ยแก้ว
4 19148 เด็กหญิง อัญมณี
โคตนำยูง
5 19706 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชดุ ำ
พัชร์จริ ะชัย
6 20829 เด็กหญิง โชติกำ
วรเดชจำเริญ
7 20830 เด็กหญิง รัชตำ
ตมะวิโมกษ์
8 21098 เด็กหญิง กัญญำณัฐ
บุญเลิศ
9 21297 เด็กหญิง เนตรนิรนิ ธน์ ทักษิณำภินนั ท์
11 พฤษภำคม 2563

จำนวนนักเรียนของห้อง

9

คน

ชื่อ - นำมสกุล

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

ลาออก

75
1342

คน
คน

