
ครูประจําชั�น                              ครูปองฤทัย  พนัสเจริญ จํานวนนักเรียน 42 คน 20 คน 22 คน

เลขที�

1 08721 ด.ช. กันตพัฒน์ สุจินตบัณฑิต

2 08922 ด.ช. วีรภัทร ภิญโญ

3 09315 ด.ญ. ศุสินันท์ เฉยชมผล

4 09323 ด.ญ. สุพิชญา จุลกะเศียน

5 09326 ด.ช. ชนกนันท์ ทวิชาโรดม

6 09328 ด.ญ. วิชญาภรณ์ อนุกูล

7 09329 ด.ช. ณัฏฐกิตติ� ตันติการุณย์

8 09331 ด.ช. ธนกร ไชยขันธ์

9 09333 ด.ญ. ปิ�นเกษ ตันตระกูล

10 09338 ด.ญ. รุ่งรดา จารุวิทยโกวิท

11 09364 ด.ญ. กฤติญาดา ศิลาอาสน์

12 09372 ด.ช. ธชต ศรีวะรมย์

13 09373 ด.ญ. ปาณิสรา วานิชผล

14 09395 ด.ญ. ภิสรินธันย์ พัฒเจริญ

15 09498 ด.ญ. ณัฐมน ศิริโพธิ�

16 09575 ด.ช. พิทักษ์พงษ์ วงษ์จันทร์

17 10678 ด.ช. ปรเมศวร์ พลายยงค์

18 10686 ด.ช. ชยุตธัช ติรชุลี

19 10689 ด.ญ. ยิ�งลักษณ์พัชรา เวกอรุณ

20 10691 ด.ญ. ยี�จา หยาง

21 10694 ด.ช. พงศ์ปณต มุกดา

22 10695 ด.ญ. ปารมี จันทะพรหม

23 10708 ด.ญ. ภลินี แสงภู่วงษ์

24 10714 ด.ญ. ชลพินทุ์ ปรากฎผล

25 10721 ด.ช. ณธัช ศิริแสง

26 10722 ด.ญ. วรินรัตน์ สุวิสิษฐ์

27 10725 ด.ญ. ณัฐฐารินทร์ เจดีย์พราหมณ์

28 10730 ด.ญ. ทิพวรรณ ชื�นนอก

29 10731 ด.ญ. พิมพ์พิชชา พรหมประสิทธิ�

30 10749 ด.ญ. พัฒน์ชนัน หะสิตะพงษ์

31 10754 ด.ญ. อริญรดา มาลัยกุล

32 10756 ด.ช. ณนทพรรษ เนียมประเสริฐ

33 10769 ด.ช. พิชญ์พัชร์ อายุเจริญ

34 10770 ด.ช. ดาวิษ สมัครประโคน

35 10772 ด.ช. นราวิชญ์ อุชชิน

36 10773 ด.ช. ถิรคุณ ศรีชู

37 10793 ด.ช. ชลเทพ ปัญญานิรัติศัย

38 11102 ด.ช. กรภพ บุญกอบแก้ว

39 11103 ด.ญ. ทิพย์ ณ พัทลุง

40 11105 ด.ช. พณณกฤษ อริยะพัฒนพาณิชย์

41 11165 ด.ช. ณัทชุพงศ์ เวชสวรรค์

42 11166 ด.ญ. วันทนีย์ อัตตาธรรมกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 2/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูชุติกาญจน์  พันธุ์ถาวรนาวิน จํานวนนักเรียน 41 คน 21 คน 20 คน

เลขที�

1 09330 ด.ช. พงศ์วิชญ์ สาตรพันธุ์

2 09337 ด.ญ. วริศรา หัตถกรรม

3 09339 ด.ญ. ณัฏฐ์รดา ฐานิสภัทราพงศ์

4 09345 ด.ญ. ชัญญา หวัดเพชร์

5 09355 ด.ญ. สาริศา คุณสิริประภารัตน์

6 09365 ด.ช. วิภูเมธ เงินท้วม

7 09369 ด.ญ. ณิชาลฎา หลิ�มวิรัช

8 09380 ด.ช. ภูเบศ นันทรัตน์

9 09391 ด.ช. ดนัสวิน ประดับวงศ์

10 09425 ด.ญ. ธัญธิดา รัตนคช

11 09476 ด.ช. วชิรวิทย์ สิงหนนท์

12 09496 ด.ช. พุทธิพงศ์ กอร่ม

13 09503 ด.ญ. ชญานิษฐ์ เชี�ยวชาญ

14 09508 ด.ช. ธนิน ชัยเชียงเอม

15 09570 ด.ญ. พิรุฬห์ลักษณ์ พรธนาภูวศิริ

16 09572 ด.ช. ณัทธภัทร คําอนุกูล

17 09574 ด.ช. กิติพศ คุณะเพิ�มศิริ

18 10685 ด.ช. สุรวิช ช่างสุพรรณ

19 10688 ด.ญ. ชีรณัฐ พินิจสุวรรณ

20 10690 ด.ญ. พิชญา ตันติศรีสุข

21 10707 ด.ญ. ปริณดา ถาใจ

22 10720 ด.ญ. ปุณณดา ยุวัฒนะ

23 10726 ด.ช. ป้องรัฐ ศรีวะรมย์

24 10729 ด.ช. ณัฏฐพล โพธิไพโรจน์

25 10737 ด.ญ. เกวลิน ลิ�มศิริเศรษฐกุล

26 10742 ด.ญ. เอมิกา หยงสตาร์

27 10761 ด.ช. พุทธิดนย์ ตัณฑ์ไพบูลย์

28 10765 ด.ญ. ธัญชนก พรหมทอง

29 10767 ด.ญ. ศุภรดา กิตติสนธิรักษ์

30 10768 ด.ช. ธีปกรณ์ มีนิล

31 10781 ด.ช. ปฐวิศร์ บรรลือทรัพย์

32 10784 ด.ญ. ศรีรัช จําปาทองวิรัตน์

33 10787 ด.ญ. ณหทัย ไชยดี

34 10799 ด.ญ. ณัฐนันท์ พรหมโยธิน

35 10814 ด.ช. ภูมิรวินท์ อัครวิทยาวงค์

36 10819 ด.ช. กิรกร พรหมภูเบศร์

37 10825 ด.ญ. โฮดายาห์ รุ่งแจ่ม

38 11091 ด.ช. คุณธรรม อนันตยา

39 11095 ด.ช. ชาติภาณุ ถาวระวรณ์

40 11108 ด.ช. วิชชากร สุ่มตระกูล

41 11164 ด.ช. อัศวิน โชคชัยวัฒนากร

ชาย

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 2/2

หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563



ครูประจําชั�น                              ครูพุทธชาติ  ด่านกุล จํานวนนักเรียน 43 คน 21 คน 22 คน

เลขที�

1 08946 ด.ช. ธนเดช เพชรเรือนทอง

2 09139 ด.ช. ธิติวุฒ อักษรนันทน์

3 09321 ด.ญ. บุญญดา เลิศนที

4 09327 ด.ช. ปุณณวิช สวัสดิพงษ์

5 09341 ด.ช. ธนกฤต ธีระชิต

6 09351 ด.ช. พรรษิษฐ์ ตรงเจริญรัตน์

7 09356 ด.ญ. โรสลาเรน วัฒนเสถียร

8 09375 ด.ญ. ช่อนัดดา บุญคํา

9 09381 ด.ญ. ภัทรวดี สุทธิโกศล

10 09385 ด.ญ. พัชญ์ฑีรา วรรณนิธิกุล

11 09387 ด.ช. ธนินท์โชติ มงคลไชยพัชญ์

12 09388 ด.ญ. นิชชาภัทร เตียเจริญ

13 09398 ด.ช. กฤษมาศ เรืองฤทธิ�

14 09423 ด.ช. ปัณณ์ ปรัชญาภรณ์

15 09500 ด.ญ. เบญจมาศ หาญสิริไพศาล

16 09576 ด.ช. กฤติเดช แสงสุริศรี

17 10166 ด.ช. ธราเทพ ยะงาม

18 10168 ด.ช. สาริทย์ ทนันชัย

19 10632 ด.ช. อัครณัฏฐ์ วิทยากาญจน์

20 10681 ด.ช. ปภังกร ทับเที�ยง

21 10684 ด.ช. วริศ สุทธิกุล

22 10701 ด.ญ. ศุภิชฎา นิรงค์บุตร

23 10710 ด.ช. ปัญณภพ สกุลพานิช

24 10733 ด.ญ. นลิญา ชนีภาพ

25 10739 ด.ญ. อภิสรา น้อยรังษี

26 10740 ด.ช. ปริญ นวกิจบํารุง

27 10746 ด.ญ. ภัทรลภา คูวิจิตรจารุ

28 10753 ด.ช. ณัฐปภัสร์ ตรงโยธิน

29 10759 ด.ญ. ณิชมน คูหามุข

30 10764 ด.ญ. พิมพ์ภาวดี ไชยประนัง

31 10783 ด.ช. อชิรวิชญ์ มะเริงสิทธิ�

32 10788 ด.ญ. วิชญาดา จันทารัตน์

33 10800 ด.ญ. เพ็ญพิชชา มิ�งอารีวาณิช

34 10802 ด.ญ. ณัฐธิดา นํ�าจันทร์เจริญ

35 10804 ด.ญ. ชนัชญาน์ รัตนสุวรรณ

36 10806 ด.ช. ตฤณ แสงเนตรสว่าง

37 10808 ด.ญ. ภัคจิรา ปัญญารัตน์

38 10811 ด.ญ. อาภานุช กากแก้ว

39 10823 ด.ญ. กมลวรรณ์ ครองตน

40 10824 ด.ญ. นิษฐ์นิชา กลิ�นราตรี

41 10851 ด.ช. ปัณณทัต ใจสุข

42 11096 ด.ช. ภูรินท์ มาลัย

43 11104 ด.ญ. นันทพัทธ์ แสงฉาย

ชาย

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 2/3

หญิง



ครูประจําชั�น                              ครูเสาวภาคย์  กังน้อย จํานวนนักเรียน 42 คน 22 คน 20 คน

เลขที�

1 09286 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เพชรจรัลไพศาล

2 09324 ด.ช. ภาคิณ ศิริอวยชัย

3 09349 ด.ช. พุฒิธร หลักคํา

4 09350 ด.ช. ณัฏฐชัย ปัญญาคม

5 09370 ด.ช. ชยสรณ์ อังคณานุกิจ

6 09390 ด.ญ. นรมน ลาภชุ่มศรี

7 09426 ด.ญ. พิมพ์พิมมาดา วิไลรัตนากูล

8 09453 ด.ช. พชฏ จงวัฒนธรรม

9 09470 ด.ญ. เอวารินย์ เลิศนามวงศ์

10 09474 ด.ญ. ปุณณภา พรมทัน

11 09579 ด.ญ. อริสา รอบรู้

12 10052 ด.ช. ณัฐวีณ์ ศุขสาตร

13 10682 ด.ช. ปุญญพัฒน์ สุขเกิด

14 10683 ด.ญ. กันต์กมล ดิเรกวัฒนชัย

15 10693 ด.ช. คุณัชญ์ชน หนูช่วย

16 10699 ด.ญ. ปภาวรินทร์ กันทะวงศ์

17 10703 ด.ญ. ชญาภา วามะลุน

18 10709 ด.ช. พัสกร หนิมพานิช

19 10713 ด.ญ. ณัฎฐินันทน์ พิรุณรักษ์

20 10715 ด.ช. ปัณณธร กัญจนภัทร์

21 10716 ด.ช. เพลินพิพัฒน์ รัตนธนาวันต์

22 10719 ด.ช. กฤติน เฉลียวศักดิ�

23 10723 ด.ช. ชิดชนก อนุสสรราชกิจ

24 10732 ด.ช. รัชกฤช งามจรรยาบรรณ

25 10734 ด.ช. ฟ้าโปรด สุคนธประดิษฐ

26 10736 ด.ญ. อภิสรา อัตตะสาระ

27 10741 ด.ญ. อภิชญา วงษ์เคลือวัลย์

28 10750 ด.ช. อธิคุณ เหล่าสันตติ

29 10762 ด.ช. นเรศ ไสไทย

30 10766 ด.ช. กฤตธี ลิยะวราคุณ

31 10775 ด.ญ. อรพิชญา คําแหง

32 10779 ด.ช. ณฐกร จันทะวงษ์

33 10789 ด.ญ. วันนิดา ทรัมเมลล์

34 10792 ด.ญ. ภรภัทร พงศ์ธนภาคิน

35 10807 ด.ญ. พรไพลิน ชิตวัฒนานนท์

36 10816 ด.ช. ธีรภัทร บวรสุนทรชัย

37 10817 ด.ญ. ภคมน ประสิทธิ�สุทธิพร

38 10821 ด.ญ. รัฐกมล ปาจรีย์

39 10822 ด.ช. อังกูร ชิงนวรรณ์

40 10828 ด.ญ. ปุญญาดา พรหมสิทธิ�

41 11151 ด.ช. ธนวัฒน์ จันทร์ดี

42 11573 ด.ญ. ชญานิศฐ์ โชติกศุภเศรณี

หญิง

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 2/4

ชื�อ - สกุล

ชาย

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563



ครูประจําชั�น                              ครูฝันนภา  วงกรด จํานวนนักเรียน 41 คน 20 คน 21 คน

เลขที�

1 09334 ด.ญ. ณัฐรดา ชินะโชติ

2 09336 ด.ญ. ไอลดา นันท์ธนะวานิช

3 09343 ด.ญ. พัลลภา เฟื�องฟู

4 09346 ด.ช. ตฤณ วาดเขียน

5 09363 ด.ช. กัญจน์ฉัตร ธนสารการกุล

6 09392 ด.ญ. ภูริตา ทองน่วม

7 09394 ด.ญ. ชนิดาภา หวังกาญจนพาสน์

8 09432 ด.ญ. เขมิกา เทพประสิทธิ�

9 09460 ด.ญ. สัณห์ฤทัย จันทร์กระจ่าง

10 09477 ด.ญ. ลัลรฎา สวัสดิสาร

11 10630 ด.ช. ธฤต กาญจนกันติกะ

12 10676 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองเสน

13 10679 ด.ญ. วิรากานต์ ชัยจินดา

14 10696 ด.ญ. อริญรดา มุ่งมานะกิจ

15 10698 ด.ช. ธนภัทร วิภาดาเกษม

16 10700 ด.ช. เตชณัฐ โพธิ�ขี

17 10702 ด.ช. คิราคิน จันทรรวงทอง

18 10717 ด.ญ. สาธิดา ขาวศิริ

19 10718 ด.ช. พงษ์พิชญ์ รัตนสิริตระกูล

20 10727 ด.ช. ป้องราช ศรีวะรมย์

21 10743 ด.ช. ณณนวัตม์ จิราภัทร์ภคนันท์

22 10744 ด.ช. ภพธร แป้นเกิด

23 10748 ด.ญ. อนัญญา มณีสงค์

24 10752 ด.ช. ภรัณยู ลี�ตระกูล

25 10755 ด.ญ. สิริชญา วลีพิทักษ์เดช

26 10757 ด.ช. ศตพัศร์ อยู่ประเสริฐชัย

27 10758 ด.ญ. ณภัค จิรรัตนะกุล

28 10777 ด.ช. พชร กล้ากสิกิจ

29 10782 ด.ช. กิตธาดา เกตุเลขา

30 10786 ด.ญ. รมย์ธีรา จันไพบูลย์

31 10796 ด.ญ. อัธชานันท์ อนันต์ภาพัฒน์

32 10805 ด.ช. พลภัทร สายทวี

33 10812 ด.ญ. ณกมล อินทรศิริ

34 10815 ด.ช. พีรวิชญ์ กมลสุนทรโรจน์

35 10827 ด.ช. พงษ์วริษฐ์ พฤกษ์ศิริไพบูลย์

36 11093 ด.ญ. บุณฑริกา เอี�ยมสําอางค์

37 11094 ด.ญ. กัญณศาน์ โชติอาริยพงษ์

38 11107 ด.ญ. วิภาวี สุ่มตระกูล

39 11167 ด.ญ. อภิชญา ฮาร์ซรัฐ

40 11172 ด.ช. ภามิน อานันทนสกุล

41 11579 ด.ช. กฤตเมธ จารุรังสรรค์

หญิงชาย
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ครูประจําชั�น                              ครูพรทิพย์  นุชเทศ จํานวนนักเรียน 41 คน 23 คน 18 คน

เลขที�

1 09344 ด.ช. ชาญรวี ศรีทองเกิด

2 09353 ด.ช. กิตติณัฏฐ์ จักร์แสน

3 09359 ด.ญ. พิชชาภา แก้วธรรม

4 09360 ด.ช. พริษฐ์กวินท์ อยู่สุข

5 09361 ด.ช. สิรภพ พุทธรักษา

6 09362 ด.ช. รณกฤต เผชิญสุขชนะโชค

7 09368 ด.ญ. ปุณณภา วงษ์ตา

8 09371 ด.ญ. ชารดา วงศ์วัฒน์

9 09378 ด.ช. พสิษฐ์ นารถนรกิจ

10 09382 ด.ช. แทนคุณ นิลหุต

11 09389 ด.ช. ปฐพี นามคําสวัสดิ�

12 09393 ด.ญ. กัญญาภรณ์ ยิ�งยืน

13 09482 ด.ช. วรัญช์ธรณ์ จิรนนท์วฤทธิ�

14 09499 ด.ญ. กัญญ์ณพัชร บุญข่าย

15 09501 ด.ช. ธนภัทร กระแสขันธ์

16 09578 ด.ช. จิรกร วันทะมาตร

17 09595 ด.ญ. วิรัชญา คําสอน

18 09601 ด.ช. อาชวิน แซ่กัง

19 10631 ด.ช. ธนัท กาญจนกันติกะ

20 10680 ด.ช. จักรภัทร มหาอํานาจ

21 10687 ด.ญ. พรนัชชา ศรีมงคลชัย

22 10692 ด.ญ. บวรลักษณ์ ธุมา

23 10697 ด.ช. นิติพัฒน์ ก้อนทอง

24 10704 ด.ญ. อัยยนันท์ แสงจันทร์

25 10705 ด.ญ. วรณิชา ดีวงศ์

26 10712 ด.ญ. พริมา ณ สงขลา

27 10724 ด.ช. ปวินวิทย์ พันธุบรรยงก์

28 10728 ด.ช. นนทพัทธ์ บุญสินสุข

29 10745 ด.ช. ชนพัฒน์ ชินเชษฐ

30 10747 ด.ช. อภิภู นิลสําราญ

31 10760 ด.ญ. ปาณิสรา ปิยไพร

32 10771 ด.ญ. ชญาดา ร่มไทรทอง

33 10795 ด.ช. ศิวรักษ์ จุดสุภาพ

34 10797 ด.ญ. ปัณฑิตา สุขคง

35 10798 ด.ช. ปุณณฤทธิ� ทองโชติ

36 10803 ด.ญ. เณศรา พาณิชยเวชสันติ

37 10809 ด.ญ. อภิชญา อัครกุลวงศ์

38 10820 ด.ญ. ชารีญา จิตปรีดา

39 11100 ด.ช. ฐปนวัชร ฉายางาม

40 11101 ด.ญ. ณฐพร สามารถ

41 11117 ด.ช. พิช�ุตม์ จวงสันทัด

ชื�อ - สกุล
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