
ครูประจําชั�น                              ครูกรรณิการ์  ขาวรัตน์ จํานวนนักเรียน 41 คน 17 คน 24 คน

เลขที�

1 08616 ด.ช. ฉัตรธรรม์ สาริกิจ

2 08678 ด.ช. ธัชกฤษฎิ� ไตรทองอยู่

3 08688 ด.ช. รดิศ เสาวรส

4 08719 ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์

5 08724 ด.ช. ณนนท์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

6 08729 ด.ช. สมภพ สมรรคเสวี

7 08736 ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์

8 08739 ด.ญ. สรินทร์รส ธนากรพ โพธิ�หร่าย

9 08822 ด.ช. อิศรานุวัตน์ สมนึก

10 08972 ด.ช. พัชรวัฒน์ เดชภิรัตนมงคล

11 09093 ด.ญ. พัฒนีญา มาพันชวน

12 09104 ด.ญ. วิรากานต์ พิพุธวัฒน์

13 09566 ด.ญ. อุรชา ปรียวงศ์

14 09807 ด.ญ. ฟ้าใส ขึงโพธิ�

15 10156 ด.ช. ศักดิพัฒน์ วุฒิการณ์

16 10177 ด.ญ. ปาณิสรา หฤษฎีกุล

17 10199 ด.ช. วรภัทร บุญยิ�ง

18 10204 ด.ญ. นิญาฎา โสมาพงศ์

19 10205 ด.ช. ปุณณเมธ กิจบํารุง

20 10211 ด.ญ. พรนิชชา ครุปิติ

21 10219 ด.ญ. วิลาสินี ริยาพันธ์

22 10226 ด.ช. วริทธิ�ธร กําไร

23 10237 ด.ช. พุฒิพัฒน์ อริยะธนโชคชัย

24 10245 ด.ญ. ลลินภัทร อรรถโชติศักดา

25 10253 ด.ญ. อนัญญา ศรีมูล

26 10258 ด.ญ. สุพัชรา วิมุกตานนท์

27 10263 ด.ญ. ชนิกานต์ ดิษฐ์ครบุรี

28 10271 ด.ญ. ณฐมน ตั�งชัยรัตน์

29 10277 ด.ญ. รัฐนันท์ นิยมแย้ม

30 10292 ด.ญ. ภัฆชัญญา อัชฌายะสุนทร

31 10293 ด.ญ. ทิพยกาญณ์ พงศ์จินตภัทร

32 10295 ด.ญ. ธฤษฏา ตั�งศิริพร

33 10305 ด.ช. กฤษตฤณ ทมวิรัตน์

34 10306 ด.ญ. ภูวรา นามวัน

35 10307 ด.ญ. นภชนก ธนูทอง

36 10311 ด.ญ. รินนารา นภาศรีชัย

37 10530 ด.ช. พสิษฐ์ ม้าละออเพชร

38 10537 ด.ญ. ณิชกมล ดาราษฎร์

39 10538 ด.ญ. ธรณัส มดิศร

40 10542 ด.ช. คีรี จันทร์ขจร

41 10619 ด.ญ. วีนัสษวรรณ ฟักเจริญ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 3/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูสุจิตรา  ประถมบุตร จํานวนนักเรียน 40 คน 17 คน 23 คน

เลขที�

1 08674 ด.ญ. ศุภิสรา แซ่เตีย

2 08713 ด.ญ. ชัชญาณิช ฮาวกันทะ

3 08714 ด.ญ. คณิศร์ณิชา วรรณจักร

4 08716 ด.ช. ธนพัฒน์ บุนนาค

5 08725 ด.ช. ธนดิษฐ์ ไวยสุณี

6 08728 ด.ญ. กชพร ปภาพัฒนวิช

7 08732 ด.ญ. ชมชนก แสงนาค

8 08740 ด.ช. จวดลย์ เลิศนามวงศ์

9 08746 ด.ญ. ณธิดา สันติมาลัย

10 08777 ด.ญ. อัญมณี รอดคงรวย

11 08952 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ� รักเจริญ

12 08960 ด.ญ. ณัฐภัสสรท์ ขาวสะอาด

13 08969 ด.ญ. ธัญชนก อินสว่าง

14 09055 ด.ช. เตชินท์ คล่องเชิงสาน

15 09103 ด.ญ. ญาณินท์ กล้าแข็ง

16 09565 ด.ช. ภูริทัต พิชคุณ

17 10163 ด.ช. อลงกรณ์ รัตนานาม

18 10202 ด.ญ. พรวรรณ กลิ�นบุญ

19 10212 ด.ช. ธาราวัฒน์ ทรัพย์ศิริ

20 10218 ด.ช. ปัฐกรณ์ รัตนสิริตระกูล

21 10228 ด.ช. ศุภธัช คณาณุวัฒน์

22 10232 ด.ช. ธีธัช เตียบฉายพันธุ์

23 10236 ด.ญ. ฐิรนันท์ แสงกลับ

24 10248 ด.ญ. ชญาน์นัทช์ จิรวงศาภิวัฒน์

25 10254 ด.ช. สิปปกร เส้งสุย

26 10266 ด.ช. ชายนภัส จีนเจียม

27 10270 ด.ญ. ภัทรจาริณ โคตรสุมาตย์

28 10274 ด.ญ. ปุญญิศา หอมทวีโชค

29 10275 ด.ญ. รมิตา สฤษฎิพงศ์

30 10281 ด.ญ. นิชาภา รักวงษ์ฤทธิ�

31 10304 ด.ญ. ชนม์สิตา พลเรืองฤทธิ�

32 10308 ด.ญ. ปานชีวา ทับจันทร์

33 10309 ด.ญ. แพรวา คุณอุดม

34 10312 ด.ญ. เอญาดา ศรีไชยกิจ

35 10511 ด.ช. ธาดา โปตระยานนท์

36 10533 ด.ช. พลช สว่างดี

37 10547 ด.ญ. ปุณยนุช แพทย์คุณ

38 10585 ด.ช. ณัฐวิน องอาจ

39 10624 ด.ญ. พัฒน์แพรวภาณ์ ชูมาก

40 10664 ด.ช. บุษย์ รัตนจันทร์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 3/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูสงบ  แนบสนิท จํานวนนักเรียน 40 คน 17 คน 23 คน

เลขที�

1 08600 ด.ญ. ณัฐศรัณย์ ศิวนารถ

2 08676 ด.ช. ณัฐพล เล็กอุทัย

3 08687 ด.ช. ศุภกฤต ปิยาพงศ์

4 08693 ด.ญ. ณฐมน ไชยวงศ์วัฒนะ

5 08695 ด.ญ. ธัญญรัตน์ หอมดอก

6 08697 ด.ญ. พรรณรจน์ พริ�งรักษา

7 08705 ด.ญ. นรัญจน์ชนก ปราโมทย์

8 08708 ด.ช. ภูสิริ เศรษฐ์สิริ

9 08709 ด.ช. วิริทธิ�พล คุณสิริประภารัตน์

10 08726 ด.ญ. พิมพ์พิศา อู่วุฒิพงษ์

11 08727 ด.ญ. พิชญาฎา นิรมลพิศาล

12 08980 ด.ญ. อัยยลัลน์ คามีศักดิ�

13 09102 ด.ช. ฐปนรรฆ์ หาญกล้า

14 09590 ด.ญ. บัวบูชา พงษ์ศิรินวกุล

15 10183 ด.ญ. เอสรา สุกันธา

16 10201 ด.ช. ภัทรวงศ์ อินทรขาว

17 10206 ด.ช. นนธเดช พูนธนดลทวี

18 10208 ด.ญ. สัณห์ธิชา อัศวโกสีย์

19 10215 ด.ช. เศรษฐภัทร์ ลิ�มสลักเพชร

20 10225 ด.ญ. ทิพวรรณ คุปตวินทุ

21 10229 ด.ช. กันตพงศ์ พูนแสงศิริ

22 10234 ด.ญ. พิชญนันท์ สิทธิประเสริฐ

23 10235 ด.ญ. ชัญญนิษฐ์ อุดมมานะเชษฐ

24 10239 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เลิศตรัยรัตน์

25 10262 ด.ช. ณดลศิลป์ มุกดาประเสริฐ

26 10265 ด.ช. ชุติเดช ลิ�มแดงสกุล

27 10268 ด.ญ. กวิสรา ทองย้อย

28 10269 ด.ญ. ณัฐมนณ์ เปลี�ยนขุนทด

29 10278 ด.ช.  ปันบุญ เกิดมีมูล

30 10291 ด.ญ. ภาวิยา อารีกุล

31 10298 ด.ญ. ณัชชา ตู้ทองกิติกุล

32 10303 ด.ญ. ปัฐมาพร มากมี

33 10310 ด.ช. ธนดล ศรีจันทร์

34 10534 ด.ช. ปัณณธร พิชิตสกุลเดช

35 10544 ด.ช. ศุภภัทร จันทรินทรากร

36 10658 ด.ช. ภานรินทร์ นุ่นแก้ว

37 11126 ด.ญ. พรปวีณ์ สาลีสังข์

38 11156 ด.ช. คีตระกานต์ ดอย

39 11582 ด.ญ. ณัฏฐวี ด้วงปาน

40 11590 ด.ญ. ปัณณธร คัมมกสิกิจ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 3/3

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูมณีนุชนาฏ  ประถมสาสน์ จํานวนนักเรียน 40 คน 18 คน 22 คน

เลขที�

1 08671 ด.ช. เตชินท์ หร่ายขุนทด

2 08684 ด.ช. อชิตะ กลิ�นชะเอม

3 08686 ด.ญ. มารีญาวัฒน์ ศรสุวรรณ์

4 08692 ด.ญ. ชัญญณัท ไลออน

5 08710 ด.ญ. ธาราทิพย์ โสภณปิติพัฒน์

6 08712 ด.ช. ณภัทร อํ�าศรี

7 08742 ด.ญ. ธัญณภัสส์ งามขํา

8 08748 ด.ช. ภัคภณ วงศ์ทองศรี

9 08955 ด.ช. ณัฏฐกิตติ� วงษ์สวัสดิ�

10 08984 ด.ช. ศรัณย์ภัทร สําลี

11 09099 ด.ญ. ณัฐธิดา กั�วมาลา

12 09493 ด.ญ. วรดา คันธวังอินทร์

13 10213 ด.ช. นนทพัทธ์ รักสุจริตกุล

14 10227 ด.ช. กิจธนาพัฒน์ พยัคมะเริง

15 10230 ด.ช. กันตพัฒน์ พูนแสงศิริ

16 10238 ด.ช. วีรวินท์ บํารุงผล

17 10246 ด.ช. ณัฐดนัย สิงห์โนนตาด

18 10255 ด.ช. ณัฐภัทร อัมรินทร์พรชัย

19 10256 ด.ช. สิปปภาส ทองหล่อ

20 10257 ด.ญ. พัณณ์ชิตา เสรีเศวตรัตน์

21 10259 ด.ญ. จิตาฌาน์ มณีวงศ์

22 10260 ด.ช. พีรวิชญ์ ศิริกิตติกุล

23 10261 ด.ญ. พิชญ์สินี วิริยะสัจจะ

24 10264 ด.ญ. กิตติญา กู้เกียรตินันท์

25 10273 ด.ญ. ปุญญาภา นวกิจบํารุง

26 10280 ด.ญ. สิรภัทร หูวานนท์

27 10288 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ชะวาใต้

28 10290 ด.ญ. ธัญชนก แดงบุตร

29 10296 ด.ญ. บุญรักษา สังขะจันทร์

30 10297 ด.ญ. ทิชาพร สิทธิกล

31 10299 ด.ช. บุญยกร ฉายินธุ

32 10313 ด.ญ. ณัชพร เปียภักดี

33 10314 ด.ญ. ศรีสุภางค์ จําปาทองวิรัตน์

34 10508 ด.ช. ศุภวิชญ์ เทียมสัมฤทธิ�

35 10532 ด.ญ. ปิ�นประภา วังเคียน

36 10539 ด.ญ. ปุญชรัสมิ� มงคลวีระรัตน์

37 10540 ด.ช. พฤทธ์ วังส์ไพจิตร

38 10564 ด.ช. ฉัตรพิศุทธิ� ถาวรทรัพย์

39 10622 ด.ญ. เจนิศรา เนมหาวรรณ์

40 11570 ด.ญ. อรสินี กองทรัพย์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 3/4

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูวารุณี  สมบูรณ์ จํานวนนักเรียน 40 คน 19 คน 21 คน

เลขที�

1 08617 ด.ญ. นภัสร์วัลย์ ขาวเพ็ชร์

2 08627 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จันทร์วิจิตร

3 08675 ด.ญ. ธนัชมญ นามสีฐาน

4 08679 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ สุทธิบูลย์

5 08704 ด.ญ. พิมลวรรณ เจริญศิริ

6 08706 ด.ญ. จิรัชญา ภูวิภิรมย์

7 08707 ด.ญ. จิณัฐตา ฉํ�ามาลัย

8 08711 ด.ช. คูณณัฐ ชินบุญนาค

9 08731 ด.ช. มาวิน กังฮา

10 08734 ด.ญ. ภัณฑิรา รุ่งชวาลนนท์

11 08735 ด.ช. ปริตร กัลยาณรัตน์

12 08747 ด.ช. กันตพัฒน์ สุริย์ฉาย

13 08953 ด.ช. ศุภกร มหาลาภมงคล

14 08954 ด.ญ. ณฐมน ทองเป้อ

15 08973 ด.ญ. ภัคพิดา พานิชอุดม

16 09012 ด.ญ. เกวลิณ ลักษณะปิยะ

17 09100 ด.ช. วสุธันย์ พันธาภา

18 10179 ด.ญ. พรจิรา มีบุญสล้าง

19 10198 ด.ช. ชวัณวิทย์ ทัพรุ่ง

20 10200 ด.ญ. ชนิดาภา มะลิหวล

21 10207 ด.ช. ณิชกุล สายไหม

22 10210 ด.ช. ปุณณวิช เรืองภัทรสกุล

23 10216 ด.ช. พงศ์ธภัณ เหลืองประดิษฐ์

24 10221 ด.ช. ธนวรรธน์ ภู่ตระกูล

25 10224 ด.ญ. มหาสมุทร นิลธํารงค์

26 10241 ด.ช. เจจ์ณายณ์ ยุคลอดิศัย

27 10279 ด.ญ. นันน์นภัส ทรัพย์แสง

28 10289 ด.ญ. กรรณตน มณีวงศ์

29 10301 ด.ช. ภาคิน แซ่อ่อง

30 10529 ด.ช. อติรันต์ พฤทธิ�นิมิต

31 10531 ด.ช. ณธเดช วุฒิรณฤทธิ�

32 10536 ด.ช. ปรินทร์ วิจิตรกุล

33 10545 ด.ญ. ทัตพิชา อินสว่าง

34 10546 ด.ช. สตาร์ท พันธุ์ไพศาล

35 10584 ด.ญ. นิธินันท์ วงศ์วิเศษ

36 10621 ด.ญ. ณธิดา  มุ่งเครือกลาง

37 10625 ด.ญ. โชติลดา จองบุญวัฒนา

38 11549 ด.ญ. พัฒน์นรี กาญจนธนภัทร์

39 11560 ด.ญ. ชนม์นิภา จินตนาวรารักษ์

40 11569 ด.ช. ฤชายุ ตนุเจริญทรัพย์

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 3/5
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ครูประจําชั�น                              ครูปาริชาต พุ่มจีน จํานวนนักเรียน 40 คน 17 คน 23 คน

เลขที�

1 08601 ด.ช. กิตติเชษฐ์ จงกิตติพงศ์

2 08672 ด.ช. พุทธคุณ กรณีกิจ

3 08683 ด.ญ. ณฐญา กาญจนโอภาส

4 08698 ด.ญ. นทิตา สุริยอัมพร

5 08700 ด.ช. ศศิศ ชัชวาลย์

6 08715 ด.ช. ศุภณัฐ ทองเต็ม

7 08718 ด.ญ. ฐิตาภัสร์ ฐิติสิริธนนุกูล

8 08722 ด.ช. ธนกร ประทีปบุษกร

9 08947 ด.ญ. กุลจิรา วงษ์ศราพันธ์ชัย

10 09101 ด.ญ. สุภัสรีญา สิงขรอาจ

11 09136 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองปรีชา

12 10180 ด.ญ. วรรณ์ลดา จินดา

13 10203 ด.ญ. ณัฐสรีญา จุลกะเศียน

14 10209 ด.ญ. ภัททิยา พันลําดวน

15 10214 ด.ญ. ปุนธพัทธ์ มงคลยศ

16 10220 ด.ญ. ทอฝัน ขึงโพธิ�

17 10222 ด.ช. อิทธิศักดิ� ชัยวรานนท์

18 10223 ด.ญ. ภูริมาศ ศิริวัชรไพบูลย์

19 10231 ด.ช. ธนกฤต กุลภัทรวิจิตร

20 10233 ด.ช. ปธานินทร์ ปทุมวิวัฒนา

21 10240 ด.ญ. นัธช์ทินี สุพัตรราษฎร์

22 10242 ด.ญ. ปุณณดา ถิระศักดิ�

23 10244 ด.ช. คุณานนท์ ศิริศักดิ�อําไพ

24 10247 ด.ช. จุลปกรณ์ ธีรวณิชพันธุ์

25 10267 ด.ช. นิปุณ ต้นนาจารย์

26 10272 ด.ญ. สิรินดา ผ่องพรรณแข

27 10276 ด.ญ. วจีวรรณ อินทรแจ้ง

28 10283 ด.ญ. ณมน วัฒนาเมธี

29 10284 ด.ช. กฤติธี ธนาบดินทร์

30 10285 ด.ช. เอกอัทธ์ วรานุศุภากุล

31 10287 ด.ช. พชร นพศรี

32 10294 ด.ญ. ปุริมปรัชญ์ ทัศนภาณุ

33 10302 ด.ญ. บุณณดา สุ่มศรีสุวรรณ

34 10506 ด.ญ. พิมพ์พิชชา นิธิวรรัชย์

35 10535 ด.ช. อัครเทพ เกลี�ยงขาว

36 10541 ด.ญ. บัณฑิตา ดวงชาทม

37 10582 ด.ช. คิรากร วุฒิโภค

38 10644 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ อินโน

39 11576 ด.ช. อภินพ นิลรัตนกุล

40 11598 ด.ญ. วรนุช ศรีสมุทร
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