โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 4/1
ครูประจําชัน คุณครูเพชรไพลิน ดวงอินทร์

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูวฒั นา โอดเหลียม

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
อรรฆย์วรวิทย์
1 20254 เด็กหญิง นิภาธร
28 20785 เด็กหญิง ณัฏฐมณฑ์ ปฐมพงศ์ชวลิต
2 20255 เด็กหญิง พจน์ณิชา
29 20786 เด็กหญิง ญารินดา
ร่วมทอง
บําเรอจิตร์
ช่วยเพ็ง
3 20259 เด็กหญิง พรรณรมณ ลีธนะรุ่ง
30 20789 เด็กหญิง จิรสั ยา
ชนะพงศ์ธรรม
จงเจริญพรชัย
4 20262 เด็กหญิง วิศลั ยา
31 20790 เด็กหญิง ภัทรภา
ลืออิสรกูร
สุขบรม
5 20263 เด็กหญิง กวิสรา
32 20792 เด็กหญิง ไอยวริญท์
6 20267 เด็กหญิง สาวินี
33 20794 เด็กหญิง กรกัญญา
จาง
สวัสดิกิจไพโรจน์
ทองสกุลทวีสนิ
เดชศิริ
7 20273 เด็กหญิง พรปวีณ์
34 20797 เด็กหญิง ชญาดา
รัตนสุวรรณ
ศิรธิ รรม
8 20275 เด็กหญิง สรัลพร
35 20798 เด็กหญิง นันท์นภัส
ปาละนิตเิ สนา
รุจธิ รรมกุล
9 20281 เด็กหญิง อภิสรา
36 20802 เด็กหญิง สุธนิตา
10 20286 เด็กหญิง ปัณฑิตา
37 20803 เด็กหญิง นัดดา
ตังจิตยงสิวะ
พีระรัตนดิลก
ศุภกิจ
วิเวก
11 20289 เด็กหญิง ธัญวรัตม์
38 20805 เด็กหญิง อันดา
นาคสุรยิ ะ
12 20293 เด็กหญิง ศุภสั ชาณัฏฐ์ กตคุณไพศาล
39 20947 เด็กหญิง ชวิศา
ชัยวิชาชาญ
บุญทวี
13 20459 เด็กหญิง ฐิตารีย ์
40 21121 เด็กหญิง อาริตา
14 20466 เด็กหญิง ปานชนก
41 21246 เด็กหญิง รินลดา
งามจินาภรณ์
กิจธีระอนันต์
นิพภะยะ
ขุนวิเชียร
15 20467 เด็กหญิง ณัฐมน
42 21247 เด็กหญิง สิรนิ
สอนมาก
ภู่รตั นรักษ์
16 20473 เด็กหญิง นัทชา
43 21415 เด็กหญิง พิชชญาภา
เจริญฤทธิกุล
17 20712 เด็กหญิง ธีรดา
18 20714 เด็กหญิง กัญญภัสสร์ เงินมาก
อาชวเจริญ
19 20717 เด็กหญิง ปาณิศา
ช่วงวิเชียร
20 20767 เด็กหญิง สุพชิ ญา
สุขเกษม
21 20768 เด็กหญิง พัทธนันท์
อนันตเสนีย ์
22 20771 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา
รัตนากรบดี
23 20774 เด็กหญิง เจนจิรา
ปัญสุวรรณ์
24 20776 เด็กหญิง กชมล
จันทร์ดวง
25 20777 เด็กหญิง พรรวิ
จันทร์โภชพลภัค
26 20781 เด็กหญิง ปัญญาดา
บัวเทียง
27 20783 เด็กหญิง แทนขวัญ

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

43

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

117
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 4/2
ครูประจําชัน คุณครูสุสริ ยี ์ จินดา

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูจรูญ จันทาศรี

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
โชติวรรณวิวฒั น์
เพ็ชรสงค์
1 20256 เด็กหญิง ฐิตาสิริ
28 20784 เด็กหญิง ณัฐธีรา
2 20258 เด็กหญิง ปิ ยณี
29 20787 เด็กหญิง สุกฤตา
บูรณเจริญทรัพย์
แพงสี
แต่มบี ุญ
ภูษติ พิเชฐ
3 20261 เด็กหญิง พิชญา
30 20788 เด็กหญิง ประภัสสร
ลักขณาภิรมย์สุข
เกษมสว่างสุข
4 20264 เด็กหญิง ศรีวริ ยิ า
31 20791 เด็กหญิง ปนัสญา
โคตรานนท์
พุ่มงามขํา
5 20266 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์
32 20793 เด็กหญิง ปวริศา
6 20269 เด็กหญิง ศศิกานต์
33 20795 เด็กหญิง กัญญาพร
คหัฏฐา
สวัสดิกิจไพโรจน์
สุระพิมลศาล
ปลืมสามเณร
7 20278 เด็กหญิง ขวัญทิพย์
34 20796 เด็กหญิง ปภาวี
อุนานุยา
กายะชาติ
8 20280 เด็กหญิง พิชชาภา
35 20799 เด็กหญิง วณิชยา
วงศ์อนุรกั ษ์ชยั
เลาหพฤฒิสาร
9 20284 เด็กหญิง ณัฐวรีย ์
36 20800 เด็กหญิง ณัฐชยา
10 20287 เด็กหญิง ปสุตา
37 20804 เด็กหญิง อริษรา
กาศจนานนท์
จิยะวรนันท์
อินชายเขา
เขียววิลยั
11 20291 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์
38 20916 เด็กหญิง อัญชลีย ์
เรืองกฤษ
โตธนาศิริ
12 20461 เด็กหญิง อภิชญา
39 21054 เด็กหญิง ชนิดาภา
วิธานติรวัฒน์
13 20462 เด็กหญิง ภัทรประวีณ์ ศรีแช่ม
40 21244 เด็กหญิง กิงเกตุ
14 20465 เด็กหญิง ณัชช์ธดิ า
41 21245 เด็กหญิง ณฐวลัญช์
เย็นสกุลสุข
วงษ์นพวิชญ์
เพ็งลุน
คําสิงห์นอก
15 20468 เด็กหญิง ธัญพร
42 21248 เด็กหญิง พรพนิต
รัตนา
16 20515 เด็กหญิง ฌานิศา
ปิ ตไิ กรศร
17 20707 เด็กหญิง ปวีณ์รตั น์
เกษบุญมี
18 20713 เด็กหญิง ญาธิดา
ลิมแสงสุรยี ์
19 20716 เด็กหญิง รวิมณฑ์
ชืนประภานุสรณ์
20 20718 เด็กหญิง พิมพ์ณดา
ธรรมวิรชั
21 20769 เด็กหญิง ปนัดดา
ศรีรอด
22 20772 เด็กหญิง พิชญธิดา
เอียมทัศนะ
23 20773 เด็กหญิง ชฎาพรรณ
ปราบมะเริง
24 20775 เด็กหญิง ปรีชญา
หล่อศิริ
25 20778 เด็กหญิง วิภาดา
ชลายนเดชะ
26 20780 เด็กหญิง ชลรวี
รุ่งเรืองเวท
27 20782 เด็กหญิง อัฐภิญญา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

42

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

117
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 4/3
ครูประจําชัน คุณครูชลดา ชนะวรรณโณ

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
วิทยะวาณิชกุล
1 20250 เด็กหญิง สุกฤตา
2 20253 เด็กหญิง วริศรา
มกรแก้วเกยูร
มุกดาสนิท
3 20260 เด็กหญิง ปรียาภัค
ครุธเนตร
4 20265 เด็กหญิง อริสรา
พัฒนวงศา
5 20282 เด็กหญิง ณัฏฐฒิชา
6 20288 เด็กหญิง สุภาภัจ
เฟื องศิรวิ ฒั นกุล
ม่วงทอง
7 20290 เด็กหญิง พลอยพชร
โกธัญญะ
8 20297 เด็กหญิง ณิชนันทน์
จีระเศรษฐ
9 20303 เด็กหญิง ไอลดา
10 20710 เด็กหญิง ปรายฟ้ า
บ่อแก้ว
ฐีตวิ รพงษ์
11 20807 เด็กหญิง พรปวีณ์
อัคคพาณิช
12 20808 เด็กหญิง ปวรกมล
หวังว่องวิทย์
13 20810 เด็กหญิง ธิญาภรณ์
14 20814 เด็กหญิง ธัญญรัตน์
เกตุคง
พรมต้น
15 20816 เด็กหญิง ชญานิศ
16 21243 เด็กหญิง พลอยไพลิน เศรษฐี

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

16

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูจติยากร วุฒกิ ุล
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

117
1341

คน
คน

ลาออก

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 4/4
ปี การศึกษา 2563
ครูประจําชัน คุณครูปิยะนนท์ พิมพ์ประสงค์
ครูผูช้ ่วย Ms. SAMANTHA MATIAS

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
รัตนะชนากุล
1 20251 เด็กหญิง ภูรติ า
2 20257 เด็กหญิง เพลงรัก
ชิตรัชตะ
หลิมวิจติ ร
3 20271 เด็กหญิง วิมพ์วภิ า
พิบูลย์วรกิจ
4 20274 เด็กหญิง ฐิตารีย ์
ชวาลกร
5 20285 เด็กหญิง อลีนา
6 20292 เด็กหญิง ธนัชชา
แสงนาค
พิทกั ษ์ภริ มย์สุข
7 20294 เด็กหญิง อชิรญา
อุทยั รุ่งภากร
8 20469 เด็กหญิง ติณณา
ิ า
อภิวฒั นานนท์
9 20715 เด็กหญิง พินญ
10 20770 เด็กหญิง สุธาภัสสร์
ศิรวิ รนันท์กลุ
ถาวรเพิมพูนวงศ์
11 20809 เด็กหญิง ปาณปุญ
12 20811 เด็กหญิง ณัฐพ์ รินทร์ ชมทรัพย์
สุจจิตรจูล
13 20812 เด็กหญิง ณอร
14 20815 เด็กหญิง ณคภร
ตมะวิโมกษ์
สารกุล
15 21055 เด็กหญิง ชวัลญา
แซนดร้า มาลิซานี
16 21414 เด็กหญิง ไอราดา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

16

คน

ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

117
1341

คน
คน

ลาออก

