โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 6/1
ครูประจําชัน คุณครูพยุง อิมแดง

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูพทั รานุช เพ็งพิพฒั น์

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
อภิสริ เิ ดช
กลินชมชืน
1 19801 เด็กหญิง ปภาดา
28 20430 เด็กหญิง ธิตกิ านต์
2 19808 เด็กหญิง จินดามณี
29 20433 เด็กหญิง พิราวรรณ
แสงสว่าง
ทรงฮง
มหานิธเิ พิมสุข
ชุมวงศ์
3 19810 เด็กหญิง ณฎา
30 20436 เด็กหญิง นิตย์รดี
พรประดับเกียรติ
เทพสวัสดิ
4 19813 เด็กหญิง ชนัญชิดา
31 20818 เด็กหญิง ศรุตา
เล็กบํารุง
พึงบุญ ณ อยุธยา
5 19816 เด็กหญิง นภัสญาดา
32 21069 เด็กหญิง สุวพิชญ์
6 19820 เด็กหญิง นันท์นภัส
33 21419 เด็กหญิง ณัฐนันท์
เจนต์เจษฎาธรรม
พงษ์เกียรติพสิต
พฤทธินิมติ
ดาวเปี ยก
7 19828 เด็กหญิง ณัฐวรา
34 21420 เด็กหญิง ศิรริ ญั ญา
8 19831 เด็กหญิง กานต์ปภัสร์ ดุลยพีรดิส
ฌานปัญญาชน
9 19833 เด็กหญิง ญาณัจฉรา
10 19841 เด็กหญิง ธิดา
วุฒกิ ลชัย
ศิรโิ รจนนิธกิ ลุ
11 19844 เด็กหญิง รุจริ า
วิมลมุข
12 19861 เด็กหญิง พัณณิตา
ศรีวฒั นะ
13 20032 เด็กหญิง ณิชา
14 20232 เด็กหญิง ธชาวลี
นักรํา
ทิพยสันติ
15 20234 เด็กหญิง รุจรี ตั น์
คหัฏฐา
16 20239 เด็กหญิง สุพชิ ญา
ธนะสุขโชติ
17 20377 เด็กหญิง ธภาภัค
ยงกิจจากิตติ
18 20383 เด็กหญิง ภัทรวดี
ศรีสมุทร
19 20385 เด็กหญิง กุลปริยา
เทียงสัน
20 20394 เด็กหญิง พิมพ์มาดา
โพธิน
21 20400 เด็กหญิง ปรารถนา
ขําหาญ
22 20405 เด็กหญิง วรางคณา
ขาวผ่อง
23 20406 เด็กหญิง กชกร
ี ภา
เกียรติมาลาวงศ์
24 20413 เด็กหญิง รุจญ
เหล่าพูลทรัพย์
25 20418 เด็กหญิง ศุภสั สร
ขุนทะ
26 20419 เด็กหญิง ธาริณี
ศรีสุทธางกูร
27 20423 เด็กหญิง สวิชญา

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

34

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

128
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 6/2
ครูประจําชัน คุณครูวรินดา สุวรรณไตร

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูอรอนงค์ พิมพ์เบ้าทํา

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
ท้วมพละ
สรณะ
1 19795 เด็กหญิง ภัทรภา
28 20422 เด็กหญิง ทัตพิชา
2 19802 เด็กหญิง จิดาภา
29 20425 เด็กหญิง พิชชาภา
สวรรคทัต
เศรษฐธัญกิจ
ตรีเรืองรัชดา
ประสมพงค์
3 19804 เด็กหญิง สุภชาดา
30 20438 เด็กหญิง ศศิธารา
ภิภพสุขาวดี
4 19809 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ลิมปธนากูล
31 20819 เด็กหญิง ลลิตา
ชลาลัยวิจติ ร
องอาจฉัตรวิไล
5 19812 เด็กหญิง พัทธ์ธรี า
32 21066 เด็กหญิง ฐาณิญา
6 19817 เด็กหญิง นวนันท์
33 21067 เด็กหญิง ลภัสรดา
ดังดาวดึงส์
วงศาโรจน์
อร่ามภิญโญกุล
7 19821 เด็กหญิง ศุภานิช
ทองแพง
8 19823 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
9 19830 เด็กหญิง พลอยนภัส โกมลประเสริฐกุล
10 19834 เด็กหญิง กระปุกเงิน
จงสุรสิทธิวฒั น์
แตงทอง
11 19838 เด็กหญิง อินทิรา
12 19849 เด็กหญิง กานต์ปภัสร์ อินทรไกวัลกุล
การุณงามพรรณ
13 20033 เด็กหญิง คุณิตา
14 20035 เด็กหญิง สิรกิ ร
สามิตติธาดา
จินตะเวช
15 20233 เด็กหญิง จินห์จุธา
พึงสัมพันธ์
16 20235 เด็กหญิง ชลภรณ์
วรคันทักษ์
17 20241 เด็กหญิง ณัฐปรียา
ภูมนิ าถ
18 20379 เด็กหญิง นภัส
บุญวิภารัตน์
19 20380 เด็กหญิง จุไรวรรณ
ศิรฤิ ทธิไกร
20 20389 เด็กหญิง กัญญ์รนิ ท์
ตังไชยสิทธิ
21 20392 เด็กหญิง ชญาณินท์
อิรเิ อะ
22 20396 เด็กหญิง ยูนะ
แหลมหลักเชาวน์
23 20407 เด็กหญิง ชิชญา
ตังไชยสิทธิ
24 20408 เด็กหญิง ชญาณัชญ์
อัศวเจริญสิน
25 20412 เด็กหญิง วราภัสร์
ชัยลินฟ้ า
26 20415 เด็กหญิง กัญพัชญ์
จันฮวบ
27 20421 เด็กหญิง กชพร

7 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

33

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

128
1342

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 6/2
ครูประจําชัน คุณครูวรินดา สุวรรณไตร

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูอรอนงค์ พิมพ์เบ้าทํา

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
ท้วมพละ
สรณะ
1 19795 เด็กหญิง ภัทรภา
28 20422 เด็กหญิง ทัตพิชา
2 19802 เด็กหญิง จิดาภา
29 20425 เด็กหญิง พิชชาภา
สวรรคทัต
เศรษฐธัญกิจ
ตรีเรืองรัชดา
ประสมพงค์
3 19804 เด็กหญิง สุภชาดา
30 20438 เด็กหญิง ศศิธารา
ภิภพสุขาวดี
4 19809 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ลิมปธนากูล
31 20819 เด็กหญิง ลลิตา
ชลาลัยวิจติ ร
องอาจฉัตรวิไล
5 19812 เด็กหญิง พัทธ์ธรี า
32 21066 เด็กหญิง ฐาณิญา
6 19817 เด็กหญิง นวนันท์
33 21067 เด็กหญิง ลภัสรดา
ดังดาวดึงส์
วงศาโรจน์
อร่ามภิญโญกุล
คงหิรญั
7 19821 เด็กหญิง ศุภานิช
34 21464 เด็กหญิง นฤชล
ทองแพง
8 19823 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
9 19830 เด็กหญิง พลอยนภัส โกมลประเสริฐกุล
10 19834 เด็กหญิง กระปุกเงิน
จงสุรสิทธิวฒั น์
แตงทอง
11 19838 เด็กหญิง อินทิรา
12 19849 เด็กหญิง กานต์ปภัสร์ อินทรไกวัลกุล
การุณงามพรรณ
13 20033 เด็กหญิง คุณิตา
14 20035 เด็กหญิง สิรกิ ร
สามิตติธาดา
จินตะเวช
15 20233 เด็กหญิง จินห์จุธา
พึงสัมพันธ์
16 20235 เด็กหญิง ชลภรณ์
วรคันทักษ์
17 20241 เด็กหญิง ณัฐปรียา
ภูมนิ าถ
18 20379 เด็กหญิง นภัส
บุญวิภารัตน์
19 20380 เด็กหญิง จุไรวรรณ
ศิรฤิ ทธิไกร
20 20389 เด็กหญิง กัญญ์รนิ ท์
ตังไชยสิทธิ
21 20392 เด็กหญิง ชญาณินท์
อิรเิ อะ
22 20396 เด็กหญิง ยูนะ
แหลมหลักเชาวน์
23 20407 เด็กหญิง ชิชญา
ตังไชยสิทธิ
24 20408 เด็กหญิง ชญาณัชญ์
อัศวเจริญสิน
25 20412 เด็กหญิง วราภัสร์
ชัยลินฟ้ า
26 20415 เด็กหญิง กัญพัชญ์
จันฮวบ
27 20421 เด็กหญิง กชพร

11 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

34

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

129
1341

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 6/3
ครูประจําชัน คุณครูวาสนา คํากอง

ปี การศึกษา 2563
ครูผูช้ ่วย คุณครูเศรษฐภัทร์ เฉลิมธรรมวงษ์

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก
โห้ฉาํ
สุนทรจตุพนั ธุ ์
1 19797 เด็กหญิง พิมพ์นารา
28 20426 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์
2 19805 เด็กหญิง ภัทรนันท์
29 20431 เด็กหญิง ธนารักษ์
หลักเพชร
อินทองสุข
ทองมี
ปลืมสามเณร
3 19806 เด็กหญิง รวิศนา
30 20817 เด็กหญิง ภัทรภร
ม่วงศิริ
จิตรังษี
4 19814 เด็กหญิง ภูฌดิ า
31 21068 เด็กหญิง รพีภรณ์
นุมอญ
เอือโชติพณิช
5 19815 เด็กหญิง ปริยากร
32 21070 เด็กหญิง นวพร
6 19818 เด็กหญิง ลวิตรา
33 21252 เด็กหญิง เปรมยุดา
ห่อสกุลกล
ขันทะคีรี
คชนันทน์
7 19827 เด็กหญิง นัยนานันท์
ศิรผิ ่องแผ้ว
8 19832 เด็กหญิง นันท์นภัส
จูจนั ทร์
9 19836 เด็กหญิง นันท์นภัส
10 19837 เด็กหญิง นภัทร
รัตนพล
ดอนนุ่มไพร
11 19851 เด็กหญิง รินรดา
อํานาจกุศลบุญ
12 19852 เด็กหญิง ณิชกานต์
วัตรสติ
13 20036 เด็กหญิง อารยา
14 20038 เด็กหญิง นันท์นภัส
พงศ์นุวฒั นกิจ
สมบัติ
15 20237 เด็กหญิง ชนาพร
วนวรรณนาวิน
16 20302 เด็กหญิง ไวชญานีย ์
ธรรมานุรกั ษ์กลุ
17 20381 เด็กหญิง วิชญาพร
เลาห์เกริกเกียรติ
18 20384 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส
แหลมหลักเชาวน์
19 20391 เด็กหญิง ปภาวรินท์
สังขะตะวรรธน์
20 20393 เด็กหญิง ณัฐทยาน์
สวนจิตร
21 20398 เด็กหญิง ปนิตา
วสุรชั ธนกุล
22 20404 เด็กหญิง วริฐา
ตังไชยสิทธิ
23 20411 เด็กหญิง ชญาณีต ์
อังคณานิจ
24 20414 เด็กหญิง สุประภาดา
ซากัมซาเดค
25 20416 เด็กหญิง เดลลารอม
สุวรรณชีพ
26 20417 เด็กหญิง ณิชา
พาณิชย์โชติ
27 20424 เด็กหญิง สิรภิ มิ ณฑ์

8 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

33

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

128
1342

คน
คน

โรงเรียน ซางตาครูส้ คอนแวนท์
รายชือนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ที 6/4
ปี การศึกษา 2563
ครูประจําชัน คุณครูประไพ กิจเจริญ
ครูผูช้ ่วย MR. JOSEPH N. FERNANDO

เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ลาออก เลขที เลขประจําตัว
ชือ - นามสกุล
ยศวรากุลกนก
ฉัตรจิรธนกุล
1 19794 เด็กหญิง นันทภัค
28 21294 เด็กหญิง พัชระ
2 19798 เด็กหญิง ภัสสร
ลีลาสันติธรรม
เบญจางจารุ
3 19803 เด็กหญิง ลลิรตั น์
จันทร์แก้ว
4 19829 เด็กหญิง อารยา
แคล ้วเครือ
5 19840 เด็กหญิง สิรกิ ร
6 19845 เด็กหญิง อนพัทย์
อยูบ่ ริบูรณ์
ฤทธิไกร
7 19850 เด็กหญิง วรี
เด่นทอง
8 20031 เด็กหญิง ณิชาภา
อาจองค์
9 20034 เด็กหญิง ดุสติ ตา
10 20231 เด็กหญิง บุรสั กร
โกกะพันธ์
โพธิศรี
11 20240 เด็กหญิง อรปรียา
รัตนสุวรรณธาดา
12 20378 เด็กหญิง ทัชชกร
บุญรัตน์
13 20382 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
14 20387 เด็กหญิง ศตานันท์
ณ พงษา
หอวิจติ ร
15 20390 เด็กหญิง โสภิดา
เตชะพูลผล
16 20397 เด็กหญิง ฟ้ าใส
แซ่เจีย
17 20402 เด็กหญิง ณัฐมิ น
ศรีคาํ ยอง
18 20403 เด็กหญิง พรปวีณ์
19 20409 เด็กหญิง คริชณา นันดาณี มิททัล
พุฒทอง
20 20410 เด็กหญิง รัมภ์รดา
พฤกษ์พชิ ยั เลิศ
21 20427 เด็กหญิง ณัชชนม์
พิบูลย์วรกิจ
22 20678 เด็กหญิง ณัฏฐ์ศศิ
อติชาตนันท์
23 20679 เด็กหญิง จิดาภา
มีฤทธิ
24 20820 เด็กหญิง ศศิรา
ลัคนะปานทิพย์
25 21253 เด็กหญิง ปุณสมิตา
เหนะ
26 21254 เด็กหญิง ณัฐนรี
เศรษฐี
27 21255 เด็กหญิง เพชรไพลิน

6 พฤษภาคม 2563

จํานวนนักเรียนของห้อง

28

คน

จํานวนนักเรียนของชัน
จํานวนนักเรียนทังโรงเรียน

128
1341

คน
คน

ลาออก

