
ครูประจําชั�น                              ครูอัมรินทร์, ครูสุรีรัตน์ จํานวนนักเรียน 36 คน 17 คน 19 คน

เลขที�

1 09857 ด.ช. ณัฐวัฒน์ วัชระสุขโพธิ�

2 09860 ด.ญ. พัฒน์ธนสรณ์ ภูมิภักดิ�

3 09868 ด.ญ. ธนศิตา กมลเสถียรรัตน์

4 09879 ด.ญ. ลภัสรดา เงินท้วม

5 09892 ด.ญ. วาริสา ธนาดิฐ

6 09893 ด.ช. ธนกฤต สุขเจริญ

7 09905 ด.ช. ธรานนท์ วงศ์สกุลหล่อ

8 09909 ด.ญ. ณิริลชญา ทัพรุ่ง

9 09918 ด.ญ. กานติ�กีริน จิตตรากูล

10 10018 ด.ช. กิตติภัทร ลาญาติ

11 10031 ด.ช. พชร กัลล์ประวิทย์

12 11201 ด.ช. ณภ พรหมวิเศษ

13 11206 ด.ญ. ณัฐธยาน์ เขียวทอง

14 11211 ด.ญ. จิรัชญา จันทร์สม

15 11212 ด.ช. ธนวัฒน์ ศรีพัฒนาวัฒน์

16 11214 ด.ญ. ณิชชา วัฒนะเวชศักดิ�

17 11225 ด.ช. ชยพล บุญวรรณ

18 11227 ด.ญ. อิงณิชา จันทรคณา

19 11237 ด.ช. ปภาวิชญ์ เรืองภัทรสกุล

20 11244 ด.ญ. นัทณลัลน์ รุ่งเจริญศรีชัย

21 11245 ด.ช. พิสุทธิคุณณ์ จันอนุกาญน์

22 11253 ด.ช. ชลทิช สมตัว

23 11264 ด.ช. รักษ์ธรรม บุญรัตนไพโรจน์

24 11272 ด.ญ. ณิชสิรีย์ สุ่มศรีสุวรรณ

25 11287 ด.ญ. จอมศิริ นุ่นแก้ว

26 11294 ด.ญ. รัญชิดา สินธ์ชู

27 11305 ด.ญ. มัสชิมาร์ ประสาทสกุลลัย

28 11493 ด.ช. ศุภรุจ อัมฤทธิ�

29 11494 ด.ช. ธนัชชัย ปูทอง

30 11527 ด.ช. ปริณ ศรีนวล

31 11541 ด.ช. ศิลา สุวรรณวัฒนา

32 11545 ด.ญ. ธัญพร สง่าศิลป์

33 11599 ด.ช. ภูภูมิ มีอิศระ

34 11609 ด.ญ. เปรมา มณีประกร

35 11610 เอริกา เศวตประภาสิทธิ�

36

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 1/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูสุภาภรณ,์สุภรัตน์ จํานวนนักเรียน 36 คน 17 คน 19 คน

เลขที�

1 09853 ด.ญ. สิริยากร เจริญรัตน์

2 09861 ด.ช. ตะลันต์ ทองแก้ว

3 09869 ด.ช. ภัชชกร พระจันศรี

4 09870 ด.ช. ปูรณ์ ศิริวัฒนาทร

5 09871 ด.ญ. มนัสนันท์ บุญข่าย

6 09881 ด.ญ. พนิตพิมพ์ ธานีโต

7 09890 ด.ญ. พบสุข จันทร์อยู่

8 09895 ด.ช. ปิยภัทร จงกลกิจ

9 09908 ด.ช. ภาคิณ แก้วกลัด

10 09910 ด.ญ. ธารารัชต์ นามคําสวัสดิ�

11 09924 ด.ญ. อรารยา พลพินิจ

12 09930 ด.ช. ภัสร์ภวินท์ ลิ�มสมอลม

13 10014 ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์

14 10032 ด.ช. ปัณณธร ก้องพรม

15 10034 ด.ญ. ลภัสรดา จันทํา

16 10776 ด.ญ. ปริณณดา ปุยริพันธ์

17 11202 ด.ช. ราเมศวร์ อัครปรีชานันต์

18 11207 ด.ญ. ชญานิษฐ์ สุวิวัฒน์ธนกุล

19 11215 ด.ญ. พลอยณภัส จีนเจียม

20 11216 ด.ช. ชนกนินทร์ อิสริยาธนาศิริ

21 11226 ด.ช. กันต์รพี วีระพงษ์

22 11228 ด.ญ. ชุติกาญจน์ นันทะเสนา

23 11238 ด.ช. ชยุตม์พงศ์ อํ�าสวสดิ�

24 11246 ด.ช. ศุภวิชญ์ บุญมณี

25 11249 ด.ญ. สุภัคชญา แสงวราชัยลักษณ์

26 11255 ด.ช. เจษฎากร ชุ่มจันทร์

27 11261 ด.ญ. ณภัทรดา การินทร์

28 11262 ด.ญ. ปวริศา สีทอง

29 11266 ด.ช. นนทพัฒน์ อยู่สามารถ

30 11281 ด.ญ. ภรณ์ภัสสร อยู่ประเสริฐชัย

31 11284 ด.ช. จักรพงศ์ สัตยาภักดีชัย

32 11296 ด.ญ. พิมพ์นลิน ใหม่เพียรวงศ์

33 11438 ด.ญ. กัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ�

34 11492 ด.ญ. ธัญพร ยังมีสุข

35 11495 ด.ช. ปวริศ สีทอง

36 11532 ด.ญ. ดรุณี โชคดํารงสุข

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 1/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูอนุสรา ,Mr.Wenxian จํานวนนักเรียน 34 คน 17 คน 17 คน

เลขที�

1 09858 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ขุ้ยศร

2 09874 ด.ช. พิสุทธิศักดิ� สังข์สิริยะกุล

3 09875 ด.ญ. สริญญา ศิริเธียรวานิชกูล

4 09896 ด.ช. ชัยพิพัฒน์ อิทธิชัย

5 09901 ด.ญ. ณิชชยา เชี�ยวสมุทร

6 09911 ด.ญ. ใบบุญ หมอช้าง

7 09914 ด.ช. ภัฎปวีร์ รักษ์แก้ว

8 09926 ด.ญ. เวลา เด่นประดิษฐ

9 10019 ด.ช. ณัฐธรรมพร บุญทิพย์เจริญ

10 10027 ด.ญ. มนัสนันท์ ชมภู

11 10033 ด.ช. ภูมิเศรษฐ์ ฉัตรมงคลชัย

12 10044 ด.ช. ภคพล สุขะเกตุ

13 11203 ด.ช. ธีรวีร์ สุภาวิมล

14 11209 ด.ญ. พิมพ์พิศา คงกล่อม

15 11217 ด.ญ. กรณษา วินิจนัยภาค

16 11218 ด.ช. จิณณ์เจตน์ จรัสบุญไพศาล

17 11229 ด.ช. รัชชานน พานิชนาวา

18 11230 ด.ญ. กัญญาธิดา นิเวศวรรณ

19 11239 ด.ช. กฤษฎิ� ตั�งชัยรัตน์

20 11247 ด.ช. ก้องภพ เกศะรักษ์

21 11252 ด.ญ. พรรษ์ชนม์ เจตน์เจริญรักษ์

22 11256 ด.ช. พุฒิพงศ์ อุปนัน

23 11265 ด.ญ. นฐพร ยิ�งนอก

24 11267 ด.ช. ธีรพิชญ์ ขวัญดํา

25 11274 ด.ญ. ธิชาร์ ธนธีระกุล

26 11276 ด.ญ. กวินธิดา จันทคณานุรักษ์

27 11285 ด.ช. สุทธิพันธ์ พันเปี�ยม

28 11290 ด.ญ. พิชญา บํารุงสุข

29 11497 ด.ช. ธนินท์รัฐ อริยะธนโชคชัย

30 11528 ด.ช. นพกฤต ไชโย

31 11530 ด.ญ. ณัฏฐธิดา เอื�อฤทธิธนสาร

32 11533 ด.ญ. ชญานันทิกานต์ ชูเกียรติวัฒนากุล

33 11580 ด.ญ. ธนัทฐา จันทร์เดิม

34 11620 ด.ช. ธีร์ธวัช นาคฤทธิ�

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 1/3

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูดวงใจ, ครูจุไรรัตน์ จํานวนนักเรียน 34 คน 16 คน 18 คน

เลขที�

1 09859 ด.ญ. สุธินันท์ ชวรางกูร

2 09862 ด.ช. ศิโยน ทองแก้ว

3 09872 ด.ญ. ณัชชนม์ ฮาวกันทะ

4 09877 ด.ช. ธรรมะ อภิเจริญผล

5 09884 ด.ญ. ธัญรดา เรืองสุข

6 09898 ด.ญ. ฐิติชญาณ์ ตินิกุล

7 09902 ด.ช. สิรวิชญ์ บุญมาศ

8 09912 ด.ญ. ปัญญ์ณิดา ศรีสูงเนิน

9 09925 ด.ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์อานันท์สกุล

10 09929 ด.ญ. วรรษมน เพชรอาวุธ

11 09960 ด.ช. นาวา เอกวิทยาเวชนุกูล

12 10029 ด.ญ. อรณิชา รักษาสุข

13 10036 ด.ช. อนพัทย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

14 10114 ด.ช. ธนวินท์ อุดทา

15 11204 ด.ช. จตุฌาณ ฤทธิ�วงศ์

16 11210 ด.ญ. กิตติยาพร แสงวรราช

17 11219 ด.ช. ณัฎฐ์ธนัน มาสมบูรณ์

18 11222 ด.ญ. ชญาภา จันทร์สง

19 11235 ด.ญ. พิมชุตา ตนุเจริญทรัพย์

20 11240 ด.ช. เตชินท์ โรจนกรเกียรติ

21 11251 ด.ช. สกาย พันธุ์ไพศาล

22 11254 ด.ญ. ชลิดา แสงอรุณ

23 11257 ด.ญ. ณัฐธิดา สิงห์โนนตาด

24 11258 ด.ช. ญาณากรณ์ วรรณพงศ์

25 11268 ด.ช. สรวิศ วิริยานุทัย

26 11269 ด.ญ. ณฐมน แสนสุรัตน์

27 11275 ด.ญ. กุลธิดา จํานงไทย

28 11286 ด.ญ. ญาณิฐา อ่อนศิริ

29 11496 ด.ญ. ทวิตา บุตรเจริญ

30 11500 ด.ช. ทัตเทพ บัวซ้อน

31 11526 ด.ญ. ชนัญชิดา ธีรานนท์

32 11531 ด.ช. สิริศักดิ� แสงเพ็ญพราว

33 11581 ด.ญ. ปณาลี สุจริตธรรม

34 11613 ด.ช. จิรสิน จันทร์สวัสดิ�

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 1/4

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูเยาวมาลย,์ ครูภิญโญ จํานวนนักเรียน 35 คน 18 คน 17 คน

เลขที�

1 09851 ด.ญ. ธนภร ศิลป์สถาพร

2 09864 ด.ช. พลวรรธน์ จิระวานิตย์

3 09876 ด.ญ. ณัฐวิภา เอี�ยมอุดมนพคุณ

4 09883 ด.ช. ณัฐชนน ชนินทร์สถาปัตย์

5 09886 ด.ญ. ณัฐรดา ผลพิบูลสุนทร

6 09900 ด.ญ. นันท์นภัส ศิริกุลชยานนท์

7 09903 ด.ช. มาดี เพชรรัตน์

8 09915 ด.ญ. รฐา กัลยาวุฒิพงศ์

9 09927 ด.ช. พีรวัส พันกา

10 09931 ด.ช. เกียรติกวิน ศิริโยธา

11 09937 ด.ญ. อลิศา ทมวิรัตน์

12 10020 ด.ญ. ตุลยดา บัณฑิตนุกูล

13 10040 ด.ช. พงศภัทร สมรรคเสวี

14 10826 ด.ญ. รุ่งรวี ติษยวรณ์

15 11173 ด.ช. ธนวรรธน์ วงศ์ทวีรัตน์

16 11205 ด.ช. ปัณณวัชร์ อมรพัชระพงศ์

17 11220 ด.ช. จิราวัฒน์ ศิริบูรณ์

18 11223 ด.ญ. วรวลัญช์ เว้าสูงเนิน

19 11232 ด.ช. ณัฏฐวี บุญมี

20 11236 ด.ญ. ณิชชา ศรีสารคาม

21 11241 ด.ช. พศิน เกิดกลิ�นหอม

22 11250 ด.ช. หฤษฎ์ อินทยศ

23 11260 ด.ช. ธีร์ธวัช ทัพเพชร

24 11270 ด.ญ. ณัฐรดา รัตนปริคณน์

25 11278 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ วัฒนามานนท์

26 11279 ด.ญ. ณัฏฐ์ภัสสร จินดาพล

27 11283 ด.ญ. พริมา วณิชลักษมี

28 11292 ด.ญ. ณัชชา จิตตรีบุตร

29 11295 ด.ญ. ณฐมน พัชรโกมล

30 11501 ด.ช. ธนภัทร บัวซ้อน

31 11520 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เชื�อชอบธรรม

32 11523 ด.ช. อรรคเดช อารีพรประภา

33 11525 ด.ช. ปุณณศิริ ศิริสุทธิเดชา

34 11546 ด.ช. นัธทวัฒน์ วรกิจธนาอิทธิ�

35 11578 ด.ญ. อิงคภัสร์ ธรรมนิษฐ์สถิต

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 1/5

ชาย หญิง



ครูประจําชั�น                              ครูศิริเพ็ญ, ครูพิชชาอร จํานวนนักเรียน 32 คน 15 คน 17 คน

เลขที�

1 09865 ด.ญ. มนณิชา เย็นมี

2 09866 ด.ช. กัณณฤต ติระคมน์

3 09878 ด.ญ. ญาณภัทร อินทะมาระ

4 09882 ด.ญ. กวินทรา ณ นคร

5 09887 ด.ญ. อรนภัทร ชัยชนะ

6 09888 ด.ญ. ศรัญณ์พร พุทธนนทวิทย์

7 09889 ด.ช. ณกรณ์ เดชานุกูลกิจ

8 09904 ด.ช. จริงแท้ ยิ�มสุข

9 09917 ด.ญ. แอริน ลี

10 09928 ด.ช. กฤตเมธ ฟังธรรม

11 09932 ด.ช. กิตติพัฒน์ แจ้งสุข

12 09941 ด.ญ. กฤตชญา อุตกฤษฏ์

13 10039 ด.ช. ปุญญพัฒน์ พงษ์เกษม

14 10113 ด.ญ. แมตดี�สัน บาลิเออร์

15 10639 ด.ช. สุกฤษณัฏฐ์ ชัยภัทรยิ�งยวด

16 11208 ด.ช. ยสินทร หอมผกา

17 11213 ด.ญ. มนัสนันท์ รักไพบูลย์สมบัติ

18 11221 ด.ช. กันตพล อนุรักษ์ลาวัณย์

19 11224 ด.ญ. พิภัทรา วิชัยดิษฐ

20 11234 ด.ช. นราวิชญ์ ศรีเมือง

21 11242 ด.ช. ภัทรดนัย นาเทพสัก

22 11243 ด.ญ. นาณรรฐ พิมพาหุ

23 11259 ด.ญ. ปุณณาสา บวรวงศ์ดิลก

24 11263 ด.ช. ภูวรินทร์ อินปาน

25 11271 ด.ญ. ปรานต์ชีวา แสงบุญส่ง

26 11280 ด.ช. ฆฤษวี ตันทเสนีย์

27 11282 ด.ช. พิพัฒนดนย์ ไชยประนัง

28 11289 ด.ญ. วชรกมล ฟักสอน

29 11309 ด.ช. ธนบดี ลาภวงศ์ประเสริฐ

30 11521 ด.ญ. ภาณิชา พรมทะรินทร์

31 11543 ด.ญ. อชิรญา รัตนประทุม

32 11595 ด.ญ. กันตพร พูลผล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 1/6

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล
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