โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์

ครูประจำชั้ น ครู วิชุดา วัดพุ่มพวง
เลขที่

รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/1
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
จานวนนักเรี ยน 30 คน

ชื่ อ - สกุล

1

10391 ด.ช. ณัฐพัฒน์

อุดมจิรศักดิ์

2

10400 ด.ญ. ลิลณรัตน์

เวียงนนท์

3

10405 ด.ญ. อัญชิสา

เพ็ชร์ แบน

4

10407 ด.ญ. ณัฏฐ์วริ นท์

สิ นไชย

5

10411 ด.ญ. ธัญพิชชา

จันทโชติ

6

10418 ด.ช. ธี รปกรณ์

ธี รวณิ ชพันธุ์

7

10419 ด.ช. นรเศรษฐ์

เครื อแพทย์

8

10425 ด.ญ. ฉัตรชนก

ชูช่วย

9

10428 ด.ญ. ญาณาธิ ป

บุญมาศ

10

10431 ด.ช. วิชญ์กานต์

พิพธุ วัฒน์

11

10434 ด.ญ. ธัญวรัตน์

สุนทรวัฒน์

12

10437 ด.ญ. อัยรดา

สุนทรานนท์

13

10447 ด.ญ. กัญญาภัทร

รุ่ งวัฒนะกิจ

14

10448 ด.ช. ปภังกร

กระแสขันธ์

15

10452 ด.ญ. ลลนา

เมืองแก้ว

16

10455 ด.ญ. กมลชนก

จาปาน้อย

17

10459 ด.ญ. พราวภาพันธ์

18

10462 ด.ช. คุณานนท์

เอื้ออานันท์
แก้วภู่

19

10467 ด.ช. ปริ ญ

พยุหมนตรี

20

10477 ด.ช. แสงฉัตร

มังกรแสงแก้ว

21
22

10491 ด.ญ. บุญฑริ ก
10522 ด.ญ. ปาณิ สรา

ดวงศรี
รื่ นพล

23

10523 ด.ญ. นวินดา

ณ สงขลา

24

10576 ด.ญ. ฉายเกล้า

ทิมกูล

25

10579 ด.ช. ธนาธิ ป

ยะงาม

26

10634 ด.ช. พิรัชฐ์

เดชกาญจนศิลป์

27

10660 ด.ช. ธาดาเศรษฐ์

ลีลาจิรัญญ์กุล

28

10669 ด.ญ. นิ ชาพร

ต้นเกษ

29

11139 ด.ช. ธนกร

แสงศศิธร

30

11168 ด.ญ. แก้วกัลยา

ประดับวงศ์

ชาย 12 คน

หญิง 18 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/2
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รวม
31 คน

ครูประจำชั้ น ครู วิภาภรณ์ โตแย้ม

เลขที่
ชื่ อ - สกุล
1 10178 ด.ญ. ปวริ ศา
หฤษฎีกุล
2

10195 ด.ญ. แคทเทอลีน

ชมิดท์

3

10196 ด.ญ. ปราญชลี

อ้นชาลี

4

10396 ด.ช. ธามพิธา

เหล่าวิรุฬธาดา

5

10404 ด.ช. ดนัยวัชต์

ลิ้มเลิศมงคล

6

10406 ด.ญ. ปุณณดา

วงษ์ตา

7

10409 ด.ญ. ธนิ กา

เดชเมืองปั กษ์

8

10412 ด.ญ. มิรินลณา

วังวรตระกูล

9

10416 ด.ญ. ชัญญกัณ

แสนเมือง

10

10424 ด.ช. พิชญ์พงศ์

สาตรพันธุ์

11

10429 ด.ญ. สรพิชดา

บัวรอด

12

10433 ด.ช. ณัฎชนนท์

ปองทอง

13

10435 ด.ญ. ญาณิ ฐา

ธี ระพันธ์

14
15

10438 ด.ญ. ณัฐพัชร์
10441 ด.ช. ณธัชพงศ์

แสงทอง
จันทร์ อินทร์

16

10443 ด.ญ. นันท์นพิน

สาวะดี

17

10453 ด.ญ. กฤติญา

มีสมจิตร

18

10456 ด.ญ. เมลิสสา

คัง

19

10460 ด.ญ. ธี รยา

ราชเจริ ญ

20

10461 ด.ช. อภินนั ท์

ใช้ริ้วเจริ ญ

21

10468 ด.ญ. พลอยดาว

อนันต์เจริ ญกิจ

22

10469 ด.ช. ชวินบุตร

บุญคุณ

23

10474 ด.ญ. ณชาญ์

เหมทานนท์

24

10476 ด.ญ. กรกมล

ทิพย์พิลา

25

10518 ด.ญ. ณัฏฐณิ ชชา

ธนธี รสุวฒั น์

26

10521 ด.ช. ภคิน

ดารงปรี ชา

27

10526 ด.ช. พชร

คงเครื อพันธุ์

28

10528 ด.ช. ศุทธา

รังคะกะลิน

29

10581 ด.ญ. ฉัตรปวีร์

ถาวรทรัพย์

30

10628 ด.ช. กันตินนั ท์

จงกิตติพงศ์

31

10648 ด.ช. อภินทั ธิ์

กุลพันธ์

ชาย 12 คน

หญิง 19 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์

ครูประจำชั้ น ครู ทิพย์วลั ย์ บุตรศาสตร์
เลขที่

รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/3
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รวม 30 คน

ชื่ อ - สกุล

1

10035 ด.ช. สิ รภพ

ไวยสุณี

2

10317 ด.ญ. ปุญญวินทร์

กลิ่นกรุ่ น

3

10371 ด.ช. พิชญ์พล

พงษ์ศิรินวกุล

4

10393 ด.ช. กวินท์กาณฑ์

ลิ้มศิริเศรษฐกุล

5

10394 ด.ญ. เบญญาภา

พฤกษ์สถาพร

6

10395 ด.ญ. อนิ กนุช

อิงคะวัต

7

10410 ด.ญ. รชตวรรณ

ไชยมาลา

8

10413 ด.ญ. รัญญาภัทร์

ลิลาภัทร์ พิมล

9

10415 ด.ช. ณัฐวัฒน์

ครองเมือง

10

10420 ด.ญ. จิรชิดา

บุญพิทกั ษ์

11

10423 ด.ช. วุฒิภทั ร

สมภู่

12

10426 ด.ญ. ปานชีวา

วิเชียรเกื้อ

13

10436 ด.ญ. นัชชา

จันทร์ ขจร

14

10439 ด.ช. ภัทรพล

สนัน่ นาม

15

10440 ด.ญ. ญาดา

เจริ ญพจน์

16

10444 ด.ญ. กานต์ธีรา

เจริ ญกิจ

17

10445 ด.ช. พจจุฑา

นันตะ

18

10449 ด.ญ. พัทธ์ธีรา

อิงคสัมพันธ์

19

10457 ด.ญ. พิชญาภัค

ศรี อรุ ณ

20

10458 ด.ช. ธันดา

กีรติมาพงศ์

21

10463 ด.ญ. ไอรดา

ตรี ธารา

22

10470 ด.ช. ธนัท

ชัยเชียงเอม

23

10475 ด.ญ. จิณฐั ตา

วันทะมาตร

24

10507 ด.ญ. ปั ณณพร

เจตนาวิไลย

25

10519 ด.ช. พิพฒั พงษ์

รัตนสิ ริลกั ษณ์

26

10524 ด.ญ. กัญญาภัทร

เพชรน้อย

27

10525 ด.ช. ประดิพทั ธ์

กิตติสนธิ รักษ์

28

10627 ด.ช. ธัชณัตน์

จิรนนท์วฤทธิ์

29

10638 ด.ญ. นันท์นภัส

ภุชงค์

30

10640 ด.ญ. กชพรรณ

อายุเจริ ญ

ชาย 12 คน

หญิง 18 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ปฐมวัยปี ที่ 2/4
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
ครูประจำชั้ น ครู ดวงกมลชนก ตั้งวิฑูรย์
รวม 31 คน
เลขที่

ชื่ อ - สกุล

1

09899 ด.ช. กิจติวฒั ณ์

พริ้ งรักษา

2

10030 ด.ช. ปฐมพร

แป้ นศรี

3

10392 ด.ญ. เมราณี ย ์

แม้นทอง

4

10397 ด.ช. นฤดล

พวงผกา

5

10398 ด.ญ. ปั ณฑิกา

ปั ญญาวรวิเชียร

6

10401 ด.ญ. พิมพ์ณสร

เรื อนอนุกูล

7

10403 ด.ญ. จิดาภา

ทองเจือเพชร

8

10414 ด.ญ. เอมิกา

จันทริ นทรากร

9

10417 ด.ช. ฆนรุ จ

สังฆะโยธิ น

10

10421 ด.ช. ธนากฤต

มังกรทรัพย์

11

10422 ด.ญ. ณัฏฐนันทน์

คามีศกั ดิ์

12

10427 ด.ญ. ญาณิ ศา

จาปาพรม

13

10430 ด.ญ. ปาณณภา

สุขสมบูรณ์

14

10432 ด.ช. กิตติ์ภชู ิต

ชลเกตุ

15

10442 ด.ญ. ณัฏฐ์รชา

บุญทิพย์เจริ ญ

16

10446 ด.ญ. สุกฤตา

สี บุญเรื อง

17

10450 ด.ญ. ปุณิกา

สุโลวรรณ

18

10451 ด.ช. ณัทธภัทร

กิจวราญาณ์

19

10454 ด.ญ. ณิ ชาภัทร

บุญแก้ว

20

10464 ด.ช. กวี

การุ ณรัตนกุล

21

10465 ด.ช. พัทธนันท์

เจนสิ ริเมธา

22

10466 ด.ญ. ธนัญญา

แม่นธนู

23

10471 ด.ช. เจตนิ พิฐ

เพชรรัตน์

24

10473 ด.ญ. ณัฏฐธิ ดา

จิรชัยธร

25

10516 ด.ญ. นิ ลินทร์ ดา

เศรษฐนันท์

26

10517 ด.ญ. ลลรรญา

สมสกุล

27

10520 ด.ญ. ฉัฏเกล้า

จิรพรลาภ

28

10641 ด.ช. จอห์น ฟรานซิส

โซเรี ยโน

29

10662 ด.ช. ไกรศร

คีรีชื่นชม

30

11137 ด.ญ. ปานชีวา

สุริยจันทร์

31

11169 ด.ญ. ภัณฑิลา

นาธนกาญจน์

ชาย 12 คน

หญิง 19 คน

