โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/A (ภำคภำษำอังกฤษ)
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น Mrs. Cherie Lappay Reyes
จำนวนนักเรี ยน 29 คน
ชำย 11 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

10251 ด.ญ. เธอฟ้ ำ

วงศ์พิมลพร

2

10319 ด.ญ. อลิสำ

ภูมิศรี แก้ว

3

10326 ด.ญ. ภัทริ ญำ

ยศตระกูล

4

10329 ด.ญ. สุภทั รำ

ตรี สุชน

5

10331 ด.ญ. บัวบุษรำ

สว่ำงดี

6

10336 ด.ญ. เอมิลี่ ณัฐนรี

แชน

7

10337 ด.ช. ชวนำกร

ปลัดครบุรี

8

10338 ด.ช. ภูวณัฏฐ์

ตำนพิพฒั น์

9

10340 ด.ช. ศุภณัฐ

ดีสมศักดิ์

10

10341 ด.ญ. นันณภัชสรณ์

พีระพันธ์

11

10342 ด.ช. ธำร

เอี่ยมฉวี

12

10347 ด.ญ. ภิญญำพัชญ์

เหลืองเวคิน

13

10356 ด.ญ. วัชรี วรรณ

พันธุระศรี

14

10357 ด.ช. ชลันธร

สิ ริภทั ท์

15

10359 ด.ช. กลวัชร

เก่งเขตร์ กิจ

16

10360 ด.ช. จณกร

พรณรงค์

17

10361 ด.ญ. เปญำมำศ

ยีร่ ัญศิริ

18

10365 ด.ญ. ชณิ ชำ

เอกมงคลกิตติ

19

10377 ด.ญ. ณิ ชำรัญจ์

วลีพิทกั ษ์เดช

20

10378 ด.ญ. ญำณิ ศำ

พวงภู่

21

10383 ด.ช. ศิณพัฒน์

ธี รกรวิสิทธิ์

22

10385 ด.ญ. หฤษชญำ

เอกอุรุ

23

10386 ด.ช. กฤตเมธ

พรพิทกั ษ์วงศ์

24

10387 ด.ช. แทนธรัช

ชำติเชื้ อ

25

10509 ด.ญ. เอมิตำ

วงษ์สำรำญ

26

10514 ด.ญ. วรัทชนันทร์

ไทยอุปถัมภ์

27

10575 ด.ช. ณัฐพัชร์

ฤดีเลิศ

28

10635 ด.ญ. ณภัค

สิ ทำทเตชำภัทร์

หญิง 18 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/B (ภำคภำษำอังกฤษ)
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น Ms. Althea B. Suello
จำนวนนักเรี ยน 28 คน
ชำย 11 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

10250 ด.ช. ธิ วฒั น์

วงศ์พิมลพร

2

10318 ด.ช. ติ้ง ฉ๊วน

เฉิ น

3

10321 ด.ญ. ปรรประภำ

ปั ณฑุยำกร

4

10322 ด.ญ. ธันยธรณ์

ศรี อรุ ณนิ รันดร์

5

10324 ด.ช. พสิ ษฐ์

ไพรไพศำลกิจ

6

10330 ด.ญ. ชญำดำ

ตุลวรรธนะ

7

10332 ด.ญ. ญำณำกร

กูลประสิ ทธิ์

8

10334 ด.ญ. มนัญชยำ

จันจำปำ

9

10343 ด.ญ. ปิ ยวดี

วิจกั รขณำวุธ

10

10344 ด.ช. นันทพัทธ์

วิไลรัตนำกูล

11

10345 ด.ช. กิตติกร

ร่ วมบัว

12

10348 ด.ญ. สกำยเลอร์

ชนะจินดำโสภณ

13

10349 ด.ช. ภทรธร

จีรฐิ ติกุล

14

10351 ด.ญ. สุณฏั ฐำ

เอี่ยมอ่อน

15

10362 ด.ช. สหณัฏฐ์

อัมพรพรรดิ์

16

10363 ด.ญ. มนสิ ชำ

คุณำบุตร

17

10364 ด.ช. พงศกำนต์

พนโสภณกุล

18

10366 ด.ญ. นพชนัญญ์

จิรำโรจนรัตน์

19

10367 ด.ช. นนนวัฒน์

หงส์วชั รสกุล

20

10369 ด.ญ. กัญญำภัค

สังข์กรด

21

10372 ด.ญ. ชัญญธิ ดำ

เงำเทพพฤฒำรำม

22

10376 ด.ญ. กัญญ์ฐญำณ์

ฉัตรรัตนวำรี

23

10380 ด.ญ. ธวัลรัตม์

รุ่ งแจ้ง

24

10381 ด.ญ. กอบุญ

เกินศักดิ์ ไผ่

25

10384 ด.ญ. ปุนรดำ

กฤตยพรพงศ์

26

10402 ด.ญ. วิไล

อภิชยั รักษ์

27

10512 ด.ช. พัชรภัทร

ธรรมธัชอำรี

28

10626 ด.ช. วรพัชร์

หงษ์นคร รัตนพันธุ์

หญิง 17 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/C (ภำคภำษำอังกฤษ)
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น Ms.Danica B. Abejuela
จำนวนนักเรี ยน 29 คน
ชำย 10 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

10197 ด.ช. กฤติธี

กำญจนะ

2

10252 ด.ญ. ปำลินย์

วงศ์พิมลพร

3

10323 ด.ญ. พชรดำ

ประกอบบุญ

4

10325 ด.ช. สิริกร

มัน่ คง

5

10328 ด.ญ. ชญำณัฐ

เค้ำมูลคดี

6

10333 ด.ญ. โสภำเนตร

เนตรสว่ำง

7

10335 ด.ญ. วรณัน

พำนุรัตน์

8

10339 ด.ญ. ณพิชญำ

แสงมีศรี

9

10350 ด.ญ. ธัญจิรำ

รักธรรม

10

10352 ด.ช. กร

ภูษณะเบญญำ

11

10353 ด.ช. ภูดิศ

สำเนี ยงล้ ำ

12

10354 ด.ช. วรภัทร

ทรัพย์ยงั่ ยืนกุล

13

10355 ด.ญ. ณิ ชำนันท์

พันธุ์วำ

14

10358 ด.ญ. อรนลิน

รัตน์นรำทร

15

10368 ด.ญ. เมลดำ

16

10370 ด.ช. ดนัยวัชต์

ปลื้มจิตร์
พงษ์รัตนกูล

17

10373 ด.ญ. พำทินธิ ดำ

บรรจงเก็บ

18

10374 ด.ญ. ณปภัช

พรรณปิ ติพฒั น์

19

10379 ด.ช. ธี ธชั

ร่ ำเริ งใจ

20

10382 ด.ช. ณฐมนธรรม

สิ ริธนันต์ชยั

21

10388 ด.ญ. มณฑิรำ

แผ้วพำลชน

22

10389 ด.ญ. เพชรทอง

สุดใจธรรม

23

10408 ด.ญ. เพียงรดำ

อัศวเดชำกรณ์

24

10510 ด.ญ. ปั ณดำ

วัฒนำศิริ

25

10514 ด.ช. อภิวิชญ์

กิตติเรื องทอง

26

10515 ด.ญ. ฑีญำดำ

คูหำทอง

27

10629 ด.ช. ปุญญำพัฒน์

จันทร์ เอี่ยม

28

10633 ด.ญ. ณัชชำ

วิทยำกำญจน์

หญิง 19 คน

