โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 5/1
ปี การศึกษา 2563
ครูประจําชัน คุณครูกาญน์ กาญจนมนตรี
ครูผูช้ ่วย คุณครูมณีรตั น์ สุวญิ ญัตชิ ยั พร

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
ธัญญาดี
พิรยิ ะกูลธร
1 20047 เด็กหญิง วรรณพร
28 20688 เด็กหญิง จิรวรรณ
2 20050 เด็กหญิง รุจาภา
29 20692 เด็กหญิง อลิซ
ศรีวรรณวัฑฒ์
สังขรัตน์
ศรีเจริญ
วงศ์ววิ ฒั น์พงศ์
3 20054 เด็กหญิง โยษิตา
30 20758 เด็กหญิง วีธราพร
จิตรสมนึก
อูเมมูระ
4 20064 เด็กหญิง จุฑาทิพย์
31 21058 เด็กหญิง ลีโอน่า
เสือไวย์
5 20065 เด็กหญิง ปัญจภรรัศมิ สุวรรณรงค์
32 21061 เด็กหญิง ปภาดา
6 20076 เด็กหญิง ณัฐนันท์
33 21062 เด็กหญิง เนตรนภา
ชลิตเกรียงไกร
งานพิรยิ ะประเสริฐ
วิทย์วรสกุล
7 20089 เด็กหญิง กานต์พชิ ชา กิตติกูล
34 21249 เด็กหญิง อิสรีย์
มันการ
8 20091 เด็กหญิง ปทิตตา
เจริญสวัสดิพงศ์
9 20094 เด็กหญิง สุภคั พร
10 20095 เด็กหญิง รพีภทั ร
ตาปสนันท์
พงษ์สุระ
11 20442 เด็กหญิง ลภัสรดา
อัครเมธาธรรม
12 20443 เด็กหญิง อรฑิฌา
เมธีเจริญรัตน์
13 20453 เด็กหญิง ฐิตนิ าถ
14 20454 เด็กหญิง พุทธิดา
ภาตุบตุ ร
อินทรวิชะ
15 20455 เด็กหญิง ภัทรียา
แสนสะอาด
16 20598 เด็กหญิง นิชานันท์
โสภณวสุ
17 20602 เด็กหญิง ณพิชญา
นิธไิ พจิตร์
18 20605 เด็กหญิง สุทธิภา
วัชรอุดมการ
19 20609 เด็กหญิง ณัฐธยาน์
กันทะสอน
20 20611 เด็กหญิง ธนัญชนก
ทวีกติ กิ ลุ
21 20616 เด็กหญิง กนกอร
พ่วงทรัพย์
22 20620 เด็กหญิง ฐปนีย ์
วิเศษวงศ์วชิร
23 20623 เด็กหญิง ธัญชภัสส์
อภิพฒั น์ธรี กุล
24 20626 เด็กหญิง ฐิตชิ ญาน์
พึงโพธิพระ
25 20630 เด็กหญิง บุญรักษา
มนตรีเลิศรัศมี
26 20680 เด็กหญิง รดาภัค
ชมดอน
27 20684 เด็กหญิง ชนิดา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

34

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

136
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5/2
ครูประจำชัน้ คุณครูวรกมล บัวนำค

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูพนู พิพฒั น์ สถำวระ

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก
1 20043 เด็กหญิง กัลยกร
ปุเวกิจ
28 20693 เด็กหญิง เบญจรัตน์
อังก์สุวรรณศร
2 20049 เด็กหญิง ธนภร
ชนินพร
29 20759 เด็กหญิง ปรียำพร
แซ่จำ๋ ว
3 20055 เด็กหญิง สมิตำ
พรหมวิหำร
30 21057 เด็กหญิง ธัญญ์ทศิ ศำ วรำนุกูลศักดิ์
4 20058 เด็กหญิง จีนญำดำพ์
กิตติยำมำลีนนท์
31 21059 เด็กหญิง ชัญญำนุช
สุขจิตรวิบูรณ์
5 20068 เด็กหญิง ปภำวี
ปฏิเมธำ
32 21063 เด็กหญิง รณิดำ
โตธนำศิริ
6 20082 เด็กหญิง นำ้ ทิพย์
โฆษิตำนุสรณ์
33 21416 เด็กหญิง พรพิมวรรณ อำรักข์ศกั ดิ์สกุล
7 20088 เด็กหญิง ปณิดำ
บูรพำสกุล
34 21417 เด็กหญิง นวพร
แพนแจม
8 20090 เด็กหญิง เรรำ
อรุณศรีแสงไชย
9 20097 เด็กหญิง สิริรกั ษ์
มณีฉำย
10 20243 เด็กหญิง เมลดำ
ริมวำรีกลุ
11 20245 เด็กหญิง ธัญพิชชำ
คำคล้ำย
12 20445 เด็กหญิง ฉัตรรพี
กันทะวัง
13 20456 เด็กหญิง พิชญำภำ
วิเชียรบรรณ
14 20458 เด็กหญิง วิรญั ญำ
จันทร์ลอื ไชย
15 20596 เด็กหญิง ปริชญำ
วงษ์ท่ำเรือ
16 20600 เด็กหญิง ภัชษณันท์
อัง้ สมบูรณ์
17 20603 เด็กหญิง นภัสนันท์
จิรสุขทวีกลุ
18 20610 เด็กหญิง ชำมำ
โตคุณำลัย
19 20614 เด็กหญิง ธนินท์ธร
อัศวเจริญสิน
20 20617 เด็กหญิง ธัญญำ
โมนยะกุล
21 20618 เด็กหญิง ปุณิกำ
สุนทรำณู
22 20622 เด็กหญิง ศิรด์ ำภัทร
ศรีแก้ว
23 20627 เด็กหญิง สุธิภทั ร
ลีลำธนพงศ์
24 20631 เด็กหญิง ฐิตริ ตั น์
ฤำชำ
25 20681 เด็กหญิง ภัคฐิตมิ ญชุ์ สุทธิบริหำรกุล
26 20685 เด็กหญิง มนัสชนัญ
แม้นจิต
27 20686 เด็กหญิง นภสร
เพิม่ นำลำภ
11 พฤษภำคม 2563

จำนวนนักเรียนของห้อง

34

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

136
1340

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครู ส้ คอนแวนท์
รายชื่อนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5/3
ครูประจำชัน้ คุณครูมลฤดี จันทร์ยศ

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูอดิเทพ อินทร์สุวรรณ

เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก เลขที่ เลขประจำตัว
ชื่อ - นำมสกุล
ลาออก
1 20053 เด็กหญิง กำนต์นภัส
จันโททัย
28 20687 เด็กหญิง ศิรภัสสร
ทิมเรืองเวช
2 20061 เด็กหญิง กัลยรัตน์
ปุเวกิจ
29 20691 เด็กหญิง ชนัญชิดำ
เจริญวิบูลย์พนั ธุ ์
3 20062 เด็กหญิง สุทธิดำ
จะแฮ
30 20694 เด็กหญิง ลลิตำ
ลำภวรชัย
4 20069 เด็กหญิง ภัทรพักตร์
จิรกิตต์สถิตคุณ
31 20917 เด็กหญิง กันตำภำ
ภพตระกูล
5 20084 เด็กหญิง ณัฐภัสสร
ทองแพง
32 21056 เด็กหญิง พิมชนก
คฤห์ดี
6 20085 เด็กหญิง พลอยมำดำ โสภณไตรทัศน์
33 21064 เด็กหญิง ณหทัย
ทัยคุปต์
7 20086 เด็กหญิง พีรชำ
จิรชัยธร
34 21250 เด็กหญิง ปัญฑำรีย ์
วัฒนำลำ้ เลิศ
8 20093 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร์
อำรยำผจงภักดิ์
9 20246 เด็กหญิง มณฑกำรณ์ ฤทธิ์ฉิม
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20439
20440
20444
20449
20452
20597
20599
20601
20604
20606
20615
20619
20621
20624
20628
20629
20682
20683

เด็กหญิง จิดำภำ
เด็กหญิง ธีรส์ ุดำ
เด็กหญิง เวทิตำ
เด็กหญิง พนิตพิชำ
เด็กหญิง อชิรญำณ์พร
เด็กหญิง ญำรินดำ
เด็กหญิง ภำวิณี
เด็กหญิง สินีลกั ษมิ์
เด็กหญิง ธัญชนก
เด็กหญิง อชิรญำ
เด็กหญิง ณัฐวรำ
เด็กหญิง วฤณดำ
เด็กหญิง พิมพ์พฑั รำ
เด็กหญิง วรรณวนัช
เด็กหญิง พิชญธิดำ
เด็กหญิง สุกญั ญำ
เด็กหญิง กัญญำณัฐ
เด็กหญิง นันท์ธิตมิ ำ

11 พฤษภำคม 2563

พิชยั อุดมพร
กิจแก้ว
ศิรวิ ชั รกุล
ลิ้มดำรงนุกูล
แสงเหลำ
แย้มภักตร์
แซ่อ้งึ
จรูญเจริญพันธุ ์
ไกรสิทธิ์
ปุ่นนิ่ม
เจริญรำษฎร์
เอี่ยมฤทำกูล
สุขประเสริฐ
อังศธรรมรัตน์
เอี่ยมละออ
แซ่หลี่
ฝอยทอง
อัครชัยธนำกุล
จำนวนนักเรียนของห้อง

34

คน

จำนวนนักเรียนของชัน้
จำนวนนักเรียนทัง้ โรงเรียน

136
1340

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 5/4
ครูประจําชัน คุณครูภทั รพร วัชรเสถียร

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
สว่างอัมพร
1 20046 เด็กหญิง ภัทริยา
2 20051 เด็กหญิง ณภัชชา
นิสะมา
พัชรประภากร
3 20057 เด็กหญิง ธัญชนก
ชัยพิทกั ษ์สกุล
4 20075 เด็กหญิง ธัณย์สติ า
จาง
5 20078 เด็กหญิง ทักษพร
6 20092 เด็กหญิง สุระภา
ศรีสุนทรเดชา
ลิมป์ ลลี ากุล
7 20441 เด็กหญิง เนติมดี
งามปลัง
8 20448 เด็กหญิง พลอยชนก
นาคกุลบุตร
9 20523 เด็กหญิง ณิชากร
10 20689 เด็กหญิง ดารินทร์
แซ่ออื
อาจหาญศิริ
11 20690 เด็กหญิง พิชญาภา
ทรวงชมพันธ์
12 20697 เด็กหญิง กฤติยา
โอวรกุล
13 20699 เด็กหญิง วรินธาดา
14 20703 เด็กหญิง อนุตตรีย ์
เลิศพนานนท์
เขมะบาล
15 21065 เด็กหญิง รินธนา
ฤทธิกลับ
16 21120 เด็กหญิง กัญญาวีร์
ลิมปสถาพร
17 21259 เด็กหญิง ธิสริญาณ์

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

17

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย Ms. MA FATIMA MANGADA
ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

136
1343

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 5/5
ครูประจําชัน คุณครูดรุณี ธิตมิ าธัญญากุล

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ธาราพงษ์
1 20042 เด็กหญิง กัลยกร
2 20044 เด็กหญิง ฐิตาภา
โอศิริพนั ธุ ์
ศุกระแพทย์
3 20056 เด็กหญิง ปนิตา
มณี เขียว
4 20060 เด็กหญิง รักษณาลี
อังคเศกวินยั
5 20067 เด็กหญิง ภคพร
6 20077 เด็กหญิง ปวริศา
แพงแก้ว
เติมจิตรอารีย ์
7 20098 เด็กหญิง อรณิชชา
ดิษณะ
8 20248 เด็กหญิง ขวัญชนก
นันกลาง
9 20446 เด็กหญิง เบญญาภา
10 20450 เด็กหญิง กวินตรา
ภู่สุดแสวง
ณศรัทธา
11 20608 เด็กหญิง นดา
ปฐมพงศธร
12 20696 เด็กหญิง ธัญนันท์
ไพบูลย์ธนานนท์
13 20698 เด็กหญิง วริศรา
14 20702 เด็กหญิง พลอยรัตน์
หงส์ประภัศร
สินสาธิตสุกลุ
15 20704 เด็กหญิง สุกฤตา
ลัคนะปานทิพย์
16 21251 เด็กหญิง ปุญญิสา
บุญมี
17 21418 เด็กหญิง สุพชิ ชา

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

17

คน

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย Mr. Nicanor Jr.

ชือ - นามสกุล

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

ลาออก

136
1343

คน
คน

