โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 3/A (ภำคภำษำอังกฤษ)
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น Ms. Marilou de Guzman
จำนวนนักเรี ยน 27 คน ชำย 13 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

09936 ด.ญ. ไพลิน

เอลเลอมอร์

2

09942 ด.ญ. ภำณิ ษฐำ

โฆษิตวิชญ

3

09944 ด.ช. ปภังกร

พรหิ รัญกุล

4

09947 ด.ญ. พิมพ์ชนก

นำโสก

5

09948 ด.ช. เปำวริ ศ

วำนิ ช

6

09954 ด.ช. สรวิชญ์

บุญทรัพย์

7

09956 ด.ญ. กัญญำภัทร

สำสนรักกิจ

8

09963 ด.ช. กันณ์ตธัชร์

เลิศบัณฑรกุล

9

09966 ด.ญ. ภัธมน

รัตนวำสนำ

10

09967 ด.ญ. พิชญำ

พิพฒั น์ไพศำล

11

09969 ด.ช. กัณฑวุฒิ

ลุประสิ ทธิ์

12

09973 ด.ช. ชยังกูร

ศรี แสน

13

09975 ด.ช. มิลินท์

ปั ญญำงำม

14

09976 ด.ญ. วรัญญำ

รังษิณำภรณ์

15

09979 ด.ช. โชติธนดนย์

ธเนศธันยรุ จ

16

09982 ด.ญ. ชลกำญจน์

ช่ำงตี

17

09987 ด.ญ. นัยน์เนตร

จรัสวัฒนำวรรณ

18

09990 ด.ช. อัครวัสส์

พนำปวุฒิกุล

19

09992 ด.ญ. ศุภิสรำ

อุ่มบำงตลำด

20

09994 ด.ช. นิ ธิกร

สหวัชริ นทร์

21

10001 ด.ญ. อิสรี ย ์

พุทธประเสริ ฐ

22

10004 ด.ช. พิชญ์ชยุตม์

ทิพย์รักษ์

23

10038 ด.ญ. ณัฐพลิน

บุญเจริ ญสุขพิศำล

24

10041 ด.ญ. เรเมดี

โควสุรัตน์

25

10042 ด.ช. รพีพทั ธ์

สุวรรณน้อย

26

10043 ด.ช. สรรเพชญ

แสงภักดี

27

10637 ด.ญ. สลัญทร

ว่องคงคำเทพ

หญิง 14 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 3/B (ภำคภำษำอังกฤษ)
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น Ms. Elvie M. conde
จำนวนนักเรี ยน 28 คน ชำย 14 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

09846 ด.ญ. ณัชชำ

ธนูปถัมภ์วำท

2

09920 ด.ช. จิณกฤษฎิ์

ประวัติบริ สุทธิ์

3

09938 ด.ญ. ณัฐณิ ชำ

ศรี วงศ์จรรยำ

4

09945 ด.ช. อธิ ญณัฏฐ์

บุญสมธรรม

5

09949 ด.ญ. วรดำ

สกุลพำณิ ชย์

6

09953 ด.ช. ศุภกร

ธนำเดชนันทสกุล

7

09957 ด.ญ. พิชญธิ ดำ

อำจวิชยั

8

09958 ด.ญ. ณชนก

อินทรำรำม

9

09960 ด.ช. นำวำ

เอกวิทยำเวชนุกูล

10

09965 ด.ช. อี้ซลั

หวัง

11

09970 ด.ช. กร

ฐำนุพงศ์ภิญโญ

12

09974 ด.ญ. ณัฐรดำ

จงเกษกรณ์

13

09978 ด.ญ. วิมำตำ

วงศ์ไตร

14

09980 ด.ญ. ภิญญดำพัชญ์

เอี๊ยวชัยพร

15

09983 ด.ช. ภูริภทั ร

โพธิ อภิญำณวิสุทธิ์

16

09984 ด.ช. กฤษญรักษ์

วงศ์รักศักดิ์

17

09988 ด.ช. ภัควัฒน์

เลำหะวลีสนั ติ์

18

09989 ด.ญ. พัชร์ ชิสำ

พนำปวุฒิกุล

19

09995 ด.ญ. เวนิ ส

ศรี ยะพันธ์

20

09996 ด.ญ. นันทพันธ์

ห้วยหงษ์ทอง

21

09999 ด.ช. ปิ โยรส

ไตรภพสกุล

22

10003 ด.ญ. ณิ ชชำ

นิ่มละมุล

23

10006 ด.ช. ชนทัช

รัชตะวรรณ

24

10007 ด.ญ. สญำติกร

เจริ ญยิง่ ยืนนำน

25

10008 ด.ญ. ธรรญธร

ทรัพย์สิทธิ พร

26

10010 ด.ช. วรำยุส์

ชูเกียรติอำรี กุล

27

10013 ด.ช. เคนณ์

เกิดศิริ

28

10112 ด.ช. อิษฐำ

บุณยสิ ทธิ์ พิชยั

หญิง 14 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 3/C (ภำคภำษำอังกฤษ)
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น Ms. Carmela M. Pelayo
จำนวนนักเรี ยน 28 คน ชำย 11 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

09855 ด.ญ. ปริ ยำกร

ไชยวงศ์

2

09856 ด.ญ. กัลยกร

โสภณศิริ

3

09922 ด.ญ. ชนิดำภำ

สิ มพำ

4

09933 ด.ญ. วรำลี

คำแสง

5

09935 ด.ช. ธี รธรรม

คำมำ

6

09943 ด.ช. ธี รัตม์

แสงสิ ทธิ สิริชยั

7

09946 ด.ช. กมนทัต

สุ่ มงำม

8

09950 ด.ญ. เพชรลดำ

เล็กประสำร

9

09955 ด.ช. ฌอน เบนจำมิน

แสนเสริ ม

10

09961 ด.ช. ณัฐรัช

ปฐมเทียนวิโรจน์

11

09962 ด.ญ. พิมพ์นำรำ

วรรณโสภณชัย

12

09964 ด.ญ. ชญำนภัส

อัศวนุภำพ

13

09971 ด.ช. ภูริต

ลิขิตพัฒนะกุล

14

09972 ด.ญ. นันท์นภัสท์

จิตต์ภำวนำสกุล

15
16

09977 ด.ช. จักรพงศ์
09981 ด.ญ. พรำว

กุตนั
ตังคเศรณี

17

09985 ด.ช. วรธันย์

แสงทอง

18

09991 ด.ญ. ณิ ชนันทน์

วรรักษ์สุนทร

19

09993 ด.ช. พัฒนศักดิ์

ทรัพย์เจริ ญ

20

09997 ด.ช. นิ ปุณ

ปั ญญำงำม

21

09998 ด.ญ. กอบุญ

หวังพรพระ

22

10000 ด.ช. เธี ยร

ตรี ขจรศักดิ์

23

10005 ด.ญ. ณฐมน

วัฒนสุข

24

10009 ด.ช. อภิวฒั

มหำวงศ์

25

10028 ด.ช. นที

สิ ริภำณุพงศ์

26

10107 ด.ญ. สุเมรี

เทียนทอง

27

10047 ด.ญ. ณัฐชำ

ปำนพรหมมินทร์

หญิง 17 คน

