โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 2/1
ครูประจําชัน คุณครูฐติ มิ น บ้านใหม่

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูร่งุ รัตน์ แสนเรือน

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
แก้วเทพ
โมหะมัดดาเลาะ
1 20525 เด็กหญิง ณิชชา
28 21201 เด็กหญิง ชนัญญา
2 20526 เด็กหญิง อภิชญา
29 21202 เด็กหญิง ณิชชา
เฉิดฉันทวณิช
ศิรสิ มพล
คําขาว
ทิวากรณ์กจิ
3 20530 เด็กหญิง ธนศร
30 21203 เด็กหญิง วริศรา
อุดมวรนันท์
เทียนเสน
4 20534 เด็กหญิง ณฐมน
31 21204 เด็กหญิง ณัฐธารา
ศิรโิ ชควิชคุณ
พลมิตร
5 20537 เด็กหญิง จิดาภา
32 21207 เด็กหญิง บัณฑิตา
6 20538 เด็กหญิง วริศรา
33 21208 เด็กหญิง พิมพ์พลอย ศิรนิ นท์
เขือนข่าย
บุญอินทร์
ดีกระจ่างเพชร
7 20548 เด็กหญิง ศรัณย์พร
34 21403 เด็กหญิง วรัณยา
พัฒนารุ่งพานิช
พลายงาม
8 20559 เด็กหญิง พิมพ์กลุ ยา
35 21404 เด็กหญิง ชนัญชิดา
โมรานอก
9 20745 เด็กหญิง ชาคริยา
10 20899 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ทิน่าน
สุขเจริญ
11 20901 เด็กหญิง ปุณญิษา
สิรชนะไพสิฐ
12 20915 เด็กหญิง ปารพิมพ์
13 21002 เด็กหญิง กนกดารินทร์ เฉิน
14 21005 เด็กหญิง แพรทับทิม
กุลพรไพศาล
ภูรทิ องรัตน์
15 21006 เด็กหญิง พัชสนันท์
ฤทธิจตุพรชัย
16 21173 เด็กหญิง จุฑาทิพย์
คํากัณหา
17 21174 เด็กหญิง ฌานิกา
เตชะพีรพานิช
18 21176 เด็กหญิง ศตพร
เข็มกําเหนิด
19 21180 เด็กหญิง น่านนํา
ธนะสันต์
20 21182 เด็กหญิง แวววาม
สมันตรัฐ
21 21183 เด็กหญิง อุรสั ยา
เสถียรพงศ์ธร
22 21186 เด็กหญิง นันท์นภัส
สถิรแพทย์
23 21188 เด็กหญิง พรนัชชา
คุม้ รักษ์
24 21189 เด็กหญิง นาราภัทร
ตระกูลมัยผล
25 21190 เด็กหญิง บุญญิสา
ธนสิรโิ กศล
26 21196 เด็กหญิง วิไลลักษณ์
พิโรมพงษ์
27 21197 เด็กหญิง นริศรา

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

35

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

111
1343

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 2/2
ครูประจําชัน คุณครูปรีญา จันทร์หอม

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูทพิ ย์ทวิ า มูลทอง

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
ิ ญา
จันทร์ลอื ไชย
ศรีลมูล
1 20533 เด็กหญิง วิรญ
28 21187 เด็กหญิง สุฐติ า
2 20535 เด็กหญิง ณัฐพัชร์
29 21191 เด็กหญิง ณัฐกฤตา
หวาง
อาชาพิมกุ ต์
อินทรไกวัลกุล
ยุวพงษ์รตั น์
3 20536 เด็กหญิง นันท์นภัส
30 21192 เด็กหญิง ธีรารัตน์
แซ่ลมิ
ดวงเนตร
4 20540 เด็กหญิง ภาวิยา
31 21193 เด็กหญิง วริษา
มณี ฉาย
อริยศิลปิ น
5 20541 เด็กหญิง ชญานันท์
32 21195 เด็กหญิง นิชาภา
6 20543 เด็กหญิง พิมลวรรณ
33 21198 เด็กหญิง อรรัมภา
บัวสิน
จําปาพันธ์
ตันติวราชัย
ผลบุญญาวัฒน์
7 20546 เด็กหญิง มิชชนันท์
34 21200 เด็กหญิง วริศรา
สินธุเ์ กษมสุข
กมลโรจน์พงศ์
8 20547 เด็กหญิง ปรียาภัทร
35 21205 เด็กหญิง อภิสรา
เตชะเลิศมณี
9 20556 เด็กหญิง ธัญญามาศ ทับทอง
36 21405 เด็กหญิง พรนับพัน
10 20557 เด็กหญิง นภสร
กิตติกูล
เกือกฤษฏาวัน
11 20563 เด็กหญิง สุภานันท์
เจิง
12 20564 เด็กหญิง ชญาดา
ศิรนิ วนิล
13 20741 เด็กหญิง สุพชิ ฌาย์
14 20742 เด็กหญิง นําทิพย์
ทัพพะจายะ
ปันสุวรรณ
15 20744 เด็กหญิง ลภัสญา
16 20746 เด็กหญิง กฤษณวัณณ์ จรูญจาฏพจน์
รัตนโภคิล
17 20748 เด็กหญิง ณราวดี
แคล ้วเครือ
18 20749 เด็กหญิง พรธวัล
สุวรรณานนท์
19 20903 เด็กหญิง อชิรญา
แซ่ฉวั
20 21004 เด็กหญิง วันรัก
21 21009 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า ธิตชิ ชั วาลกุล
เนติวเิ ชียร
22 21175 เด็กหญิง รมิตา
กันทะมา
23 21177 เด็กหญิง กรชนก
รุ่งเรืองเวท
24 21179 เด็กหญิง สมัชญา
ฐากูรกิตติพนั ธุ ์
25 21181 เด็กหญิง ปาย์รพิชชา
สมันตรัฐ
26 21184 เด็กหญิง อัยย์รดา
ศรีไตรราศรี
27 21185 เด็กหญิง พิชญาพร

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

36

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

114
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 2/3
ปี การศึกษา 2563
ครูประจําชัน คุณครูเหรียญชัย ดิลกวงศ์
ครูผูช้ ่วย MS. Chandana Mukkamala

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
วิสุทธิเทวินทร์
1 20529 เด็กหญิง เบญจสิริ
2 20532 เด็กหญิง จนิสตา
ลูศ่ ิลปศาสตร์
แก้วปานกัน
3 20539 เด็กหญิง อมรรัตน์
ดิสสะมาน
4 20553 เด็กหญิง ปิ ยนรี
ปานทอง
5 20554 เด็กหญิง กมลเนตร
6 20558 เด็กหญิง พัชริดา
อรรถกฤษณ์
ช่างภิญโญ
7 20561 เด็กหญิง โยษิตา
จิรพิบูลย์ภทั ร
8 20562 เด็กหญิง เอมปวีร ์
ธรรมธราธารกุล
9 20565 เด็กหญิง ธาราทิพย์
10 20639 เด็กหญิง วรกร
ตนินทรางกูร
เนติโกศล
11 20739 เด็กหญิง ศศิกานต์
วงษ์โชติปินทอง
12 20750 เด็กหญิง ณัฐพัชร์
ศิรสิ ุข
13 20902 เด็กหญิง จุฑามาศ
14 21011 เด็กหญิง ณภัทร
เพ็ชรโปรี
ชูแสง
15 21119 เด็กหญิง ธนันพัทธ์
16 21178 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีชยั พล
ทรัพย์ปญั ญาดี
17 21209 เด็กหญิง แก้วเก้า
สิทธิคง
18 21210 เด็กหญิง นวกชมณ
จุง
19 21212 เด็กหญิง เอลียาห์
โอวรกุล
20 21213 เด็กหญิง กวินธิดา
ทององอาจ
21 21219 เด็กหญิง วิชาดา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

21

คน

ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

114
1341

คน
คน

ลาออก

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 2/4
ครูประจําชัน คุณครูณิชาภา โตอดิเทพย์

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
เพิมเจริญ
1 20528 เด็กหญิง ธิษตยา
2 20545 เด็กหญิง บูรณิน
หลิมวิจติ ร
สุวรรณนาคร
3 20551 เด็กหญิง ริญรดา
พรตรีสตั ย์
4 20552 เด็กหญิง ชรินทร์พร
พิทกั ษ์ภริ มย์สุข
5 20560 เด็กหญิง อภิชญา
6 20709 เด็กหญิง ธัญรดี
เติมจิตรอารีย ์
ลิมวิโนทัย
7 20738 เด็กหญิง สิรนิ ทรา
ฉําโสฬส
8 21001 เด็กหญิง สุกญั ญา
เพ็ชรโปรี
9 21003 เด็กหญิง ณปภัช
10 21007 เด็กหญิง จิดาภา
เหมจันทร์
นมรักษ์
11 21008 เด็กหญิง ชญาดา
ชูชยั วรากิจ
12 21194 เด็กหญิง ธิฌา
แซ่จงุ ้
13 21211 เด็กหญิง ฆฤษวี
14 21215 เด็กหญิง ปารตรี
สมสะอาด
15 21217 เด็กหญิง ภาณินทร์ญดา เหลืองภูมพิ ทิ ยา
ไชยวุฒิ
16 21218 เด็กหญิง พัทธ์ธรี า
เดชน์เกริกไกร
17 21220 เด็กหญิง อุดมพร
ลือกิจนา
18 21221 เด็กหญิง ณิชกุล
โอชา
19 21222 เด็กหญิง อารยา

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

19

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย Ms. ALYSSA BAJAS
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

112
1343

คน
คน

