
ครูประจําชั�น                              ครูหทัยรัตน์  กั�วมาลา จํานวนนักเรียน 41 คน 18 คน 23 คน

เลขที�

1 08261 ด.ญ. กัญญานัฐ ธนาฤดี

2 08265 ด.ช. กฤชวัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

3 08269 ด.ช. กรพล บรรจงศิลป์

4 08273 ด.ญ. ณิชมน เย็นมี

5 08291 ด.ญ. วาสิตา ธนาดิฐ

6 08297 ด.ญ. หฤทชานัน หลักคํา

7 08298 ด.ช. อชิรสิฐ ธรรมกูล

8 08303 ด.ช. วรภัทร ยวงทอง

9 08338 ด.ญ. นโม อภิเจริญผล

10 08352 ด.ญ. แพรวชญาน์ เอกวิทยาเวชนุกูล

11 08376 ด.ญ. กิ�งฉัตร ธนสารการกุล

12 08454 ด.ญ. ปาณิสรา จุลาภา

13 08466 ด.ช. ธนรัชต์ วิจิตทาดา

14 08490 ด.ช. ธัชพล ก้อนทอง

15 09567 ด.ญ. สุพรรณิกา ไชยมาลา

16 09694 ด.ญ. นิตา บรรจงศิริ

17 09706 ด.ช. วรภพ บุญณะรังษี

18 09717 ด.ญ. ชัชฎาพรณ์ บุญมั�ง

19 09719 ด.ช. พิชยะ มีใหม่

20 09722 ด.ญ. กัญญพัชร ธนภัทรโชติวัฒน์

21 09729 ด.ช. ฉัตรพัสส์ บุญมี

22 09733 ด.ญ. กิรณา ทิวะศิริ

23 09739 ด.ญ. ณัฐรินีย์ พงศ์แสนยากร

24 09744 ด.ญ. ณพิชญา วิศวกิจดํารงค์

25 09777 ด.ญ. ศุภชาดา ทองเจือเพชร

26 09784 ด.ญ. ศศิกาญจณ์ วงศ์ทวีรัตน์

27 09785 ด.ช. สุวิจักษณ์ แก้วมงคล

28 09786 ด.ญ. ชญาดา ณ นคร

29 09798 ด.ช. นรภัทร หล่อรวมจิต

30 09799 ด.ญ. วนิดา วงศ์เมตตา

31 09801 ด.ญ. นันท์ติภัทร์ ทะริ

32 09810 ด.ช. วรรณวิชญ์ รักฤทธิ�

33 09811 ด.ช. ณฐกร แซ่ลิ�ม

34 09824 ด.ญ. พัทธ์ธิฬา กวินสิทธิภาคย์

35 10051 ด.ช. ชนัตถ์ งามวุฒิกุล

36 10056 ด.ช. อินทัช ธรรมครุปัตย์

37 10057 ด.ช. ภัทรดนัย สุกุมลนันทน์

38 10064 ด.ญ. ธัญพิชชา นิลกรณ์

39 10170 ด.ช. ชัยธารา อาจบรรจง

40 11145 ด.ช. ศรีพรหม เอกทินวัฒน์

41 11572 ด.ญ. ณิชาภัทร ยกย่อง

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 4/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูนริศรา  หอมตลบ จํานวนนักเรียน 41 คน 19 คน 22 คน

เลขที�

1 08097 ด.ช. สุตนันท์ ขุ้ยศร

2 08259 ด.ญ. ชัชชญา วินิจกุล

3 08266 ด.ช. พีระวิทย์ เขจรบุตร

4 08267 ด.ญ. พุทธิชา พันธุมจินดา

5 08268 ด.ญ. รังสิมาพร อินทวิสัย

6 08270 ด.ช. กรพัท บรรจงศิลป์

7 08278 ด.ญ. ณปภัช ภาม่วงเลี�ยม

8 08281 ด.ญ. ปณิดารัศม์ ลาภทรงสุข

9 08295 ด.ญ. เมลดา สุนทรทิพย์

10 08310 ด.ช. ธนัญปกรณ์ ผลเพิ�ม

11 08313 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ อําภา

12 08326 ด.ญ. สิรีรินทน์ กิตติวัฒโนคุณ

13 08382 ด.ญ. ปุญญรัตน์ กลิ�นกรุ่น

14 08430 ด.ญ. ประณัยยา ชิณกธรรม

15 08478 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ปิยะอักษรศักดิ�

16 08482 ด.ญ. นันทิศา เสียงสืบงาม

17 08564 ด.ญ. ศุทรา เพ็ชรรัตน์

18 09274 ด.ช. กันตพงษ์ อักษรนันทน์

19 09632 ด.ช. สารินท์ วงษ์ตา

20 09674 ด.ญ. ดนุลดา อุ่มบางตลาด

21 09687 ด.ช. อธิพัชร์ เลิศตรัยรัตน์

22 09695 ด.ญ. พิชญ์สินี ปัญจศรีประการ

23 09696 ด.ช. กิตติธัช กระแจะ

24 09697 ด.ช. ธนพัต โพธิ�ทอง

25 09702 ด.ญ. ชาณิชา ไตรโภคสมบัติ

26 09709 ด.ช. ธีรภัทร อ่อนอารีย์

27 09741 ด.ญ. พาณิภัค ณ นคร

28 09746 ด.ญ. โชติกา สังสุวรรณ

29 09751 ด.ช. ครวัฐ บุญยิ�ง ลํ�าสกุล

30 09768 ด.ช. อภิวิชญ์ เหงขุนทด

31 09773 ด.ช. ชยุต ทัศนาธนชัย

32 09790 ด.ช. ภูรินท์ เกษตรบริบูรณ์

33 09796 ด.ช. คุณอานันท์ ศรีเจริญ

34 09800 ด.ช. ปันนวิชย์ แปงเครือ

35 09802 ด.ญ. สุทิตา พุกมนต์

36 09803 ด.ญ. ชญาพัฒน์ ฤาชัย

37 09804 ด.ช. ณทัณ สิรันทวิเนติ

38 09815 ด.ช. ปัน ช่วงชัยสุขเกษม

39 10586 ด.ช. สิรภพ หลายสุขสิริ

40 10674 ด.ญ. ณิชาดา ประไพหลง

41 11150 ด.ญ. ศศิวิมล อินฟ้าแสง

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 4/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูวรลักษณ์  ทองถมยา จํานวนนักเรียน 37 คน 19 คน 18 คน

เลขที�

1 08271 ด.ญ. ปรียนันท์ วงษ์รัตน์สุธา

2 08306 ด.ญ. ชนัญธิดา คชวรรณ์

3 08319 ด.ช. กฤษฎิ� หนองบัว

4 08346 ด.ญ. จิรภิญญา เลิศประกายหงส์

5 08375 ด.ญ. สิรินดา ศิริเธียรวานิชกูล

6 08380 ด.ช. แสงโชติ ศรีวีระวานิชกุล

7 08427 ด.ญ. จิณณปภา พึ�งยนต์

8 08488 ด.ญ. ณปภัช ธีรวาณิชชา

9 09648 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ พลับพลึง

10 09673 ด.ญ. ปณิตา ปานเฟือง

11 09685 ด.ช. พาย อินทรวงส์สักดิ�

12 09689 ด.ช. ชัยภัทร ใจประดับ

13 09693 ด.ช. ณภัทร โชว์ธนะพานิช

14 09700 ด.ช. อิทธิพัทธ์ หะสิตะพงษ์

15 09705 ด.ช. ปวรปรัชญ์ รัตนสุวรรณ

16 09713 ด.ช. รพี ธนไพศาลกิจ

17 09714 ด.ช. ณภัส ชูช่วย

18 09715 ด.ญ. เขมรุจิ ใจสุข

19 09721 ด.ญ. สุภการ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

20 09725 ด.ช. ธีรเมธ พลายยงค์

21 09737 ด.ญ. เสาวลักษณ์ โถทอง

22 09745 ด.ญ. ปรายพัชญ์ มธุรอัมพิลานันต์

23 09752 ด.ช. สรรพัชญ โชครัตนชัย

24 09757 ด.ญ. สิริรัตน์ เจริญรัตน์

25 09759 ด.ญ. ธัศอร ทองทา

26 09782 ด.ญ. ชญานิศฏุ์ ใจแก้ว

27 09791 ด.ช. อภิยสภัทร ผดุงฤกษ์

28 09792 ด.ญ. ธันย์ชนก แก้ววัน

29 09793 ด.ช. สถิตย์โชค สิมพา

30 09805 ด.ช. ปัณณธร วงษ์ทรงยศ

31 09816 ด.ช. รัชศาสตร์ วัฒนปฤดา

32 10025 ด.ช. ณัทรภัทร แซ่หลิว

33 10026 ด.ญ. ภัทรพร มนทอง

34 10059 ด.ญ. นันท์นภัส วิริยะหิรัญพร

35 10061 ด.ช. พีรวิชญ์ ดิสกะประกาย

36 10062 ด.ช. วรปรัชญ์ ศิริพงษ์ธนะ

37 11597 ด.ช. จักรภพ รามล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 4/3

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูทิพวิมล  กิสันเทียะ จํานวนนักเรียน 40 คน 18 คน 22 คน

เลขที�

1 08264 ด.ญ. วิมพ์วิภา การทรัพย์เวชกิจ

2 08275 ด.ญ. รภัสสา ฉิมวงศ์

3 08316 ด.ญ. ธมนต์ชิตา ศิริวัฒนาทร

4 08323 ด.ญ. เมฑิณา สุคณธมาลัย

5 08348 ด.ช. สิทธีรินทร์ คณะวรกุล

6 08497 ด.ช. พิชญ สุวรรณเดชากุล

7 08498 ด.ช. เมธาพณศ์ ชีวะธรรมานนท์

8 08519 ด.ญ. ปัทมาพร รัตนขจิตวงศ์

9 08597 ด.ช. สรธร โรจนสโรช

10 09684 ด.ช. อิงครัต นํ�าลึก

11 09686 ด.ช. พศิน ลี�ตระกูล

12 09704 ด.ญ. ภัคญดา จินตสูต

13 09720 ด.ญ. ฌานิสา แสงนํ�า

14 09727 ด.ญ. อัยรินทร์ คามวัลย์

15 09732 ด.ญ. ธีฬญา ธีระคัมพร

16 09734 ด.ช. ปรีวิศว์ เตียรถ์นานนท์

17 09740 ด.ช. ธรรศ มีชัยพิทักษ์สกุล

18 09750 ด.ช. พลพงศ์ ดาราษฎร์

19 09753 ด.ญ. กุลภัสสร์ อาทิตย์

20 09761 ด.ช. ไท ณ พัทลุง

21 09765 ด.ญ. เจียลี� อุย

22 09772 ด.ญ. ฐิตาภา จงสุวรรณรักษ์

23 09774 ด.ญ. อินทุอร ดาวเรือง

24 09775 ด.ญ. ธมนวรรณ ศรีสกุล

25 09787 ด.ช. ปัณณทัต กลัดแก้ว

26 09797 ด.ช. พิสิษฐ์ เดชกาญจนศิลป์

27 09806 ด.ญ. รชา กาญจนมุสิก

28 09813 ด.ช. ธีธัช เสาวดี

29 09814 ด.ญ. ญาณิศา เข็มทอง

30 09819 ด.ญ. วันวิสา คุณธรักษา

31 09823 ด.ช. ศาสตร์ศิลป์ จิตรเที�ยง

32 09825 ด.ญ. ธัญธิดา ชมภูศรี

33 09826 ด.ช. ภาณุวิชญ์ หาญนันทวิวัฒน์

34 10050 ด.ญ. ธัญพร อัตตาธรรมกุล

35 10123 ด.ช. ธฤต จําปาแพง

36 10646 ด.ญ. ปารณีย์ เหล่าศักดิ�ศรี

37 10656 ด.ช. อาชวิน แสนยากุล

38 11148 ด.ญ. สาธิกา ชื�นจิตต์

39 11548 ด.ช. ติณณ์ ระดมสุทธิศาล

40 11571 ด.ญ. ภุชนาถ ปรีดาศักดิ�

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 4/4

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูสุวภา  อันละคร จํานวนนักเรียน 40 คน 17 คน 23 คน

เลขที�

1 08262 ด.ญ. เกณิกา สวนานุสรณ์

2 08276 ด.ญ. พิชามญชุ์ พลเดช

3 08280 ด.ช. ภพญธร วาณิชธัญญะ

4 08292 ด.ช. เจตน์ วิเวกเมธากร

5 08294 ด.ญ. ธัญญ์ธิชา โชตินันต์สกุล

6 08299 ด.ญ. จิรัชญา วาดเขียน

7 08304 ด.ช. จิรันธนิน คุปตะอมรพันธ์

8 08308 ด.ญ. โสภาภัคค์ ลิมป์วรพรรณ

9 08404 ด.ญ. มนสิชา ศรีดํา

10 08426 ด.ญ. รินทร์ลภัส บุญบริสุทธิ�

11 08469 ด.ช. กรวิก ผการัตน์

12 08484 ด.ญ. สุภัคกวี เบ็ญมาตร์

13 08563 ด.ญ. ศรุดา เพ็ชรรัตน์

14 09594 ด.ญ. กัณฑ์ธิษา อริยะพัฒนพาณิชย์

15 09618 ด.ช. พัศวุฒิ วงศ์รุ่ง

16 09647 ด.ช. วันกร เบ็ญนุกูล

17 09688 ด.ญ. ณัฐสินี ทองเสน

18 09723 ด.ญ. กัญชพร ภัสสรศิริ

19 09728 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ศุภเดช

20 09735 ด.ช. บุรินทร์ เตอราโอ

21 09742 ด.ช. ชินดนัย ปานอาภรณ์

22 09756 ด.ญ. พิมพ์ชนก เรืองปราชญ์

23 09762 ด.ญ. ธณิกานต์ นิ�มเล็ก

24 09763 ด.ช. ชรัญพัทธ์ แสงวราชัยลักษณ์

25 09781 ด.ญ. อาภาณัฐ รัตนจีนะ

26 09783 ด.ญ. ภูริชญา พาเจริญ

27 09794 ด.ช. นนทสรณ์ สุมาลย์กันต์

28 09808 ด.ช. ภามภวิณท์ คตปัญญา

29 09812 ด.ญ. รมิตา พุ่มจีน

30 09820 ด.ญ. อนันต์ยา พรมมา

31 09822 ด.ช. ธุวานันท์ ปองทอง

32 09839 ด.ช. สกาละ ศรียะพันธ์

33 10022 ด.ญ. ธรรมธร พึ�งแสง

34 10053 ด.ญ. จิราพัชร์ ฐิตวิชเศรษฐ์

35 10054 ด.ช. ตุลธร ธารณกุล

36 10063 ด.ญ. อินทิรา คําภากุล

37 10065 ด.ญ. ศุภกานต์ คงเสรีดํารง

38 10176 ด.ช. เพิ�มภูมิ มีอิศระ

39 10592 ด.ญ. พิมพ์มาดา นาคไพจิตร์

40 10649 ด.ช. เธียรนริศ เจนจาฏุพัฒน์

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 4/5

ชาย หญิง



ครูประจําชั�น                              ครูศิริลักษณ์  สุขสะอาด จํานวนนักเรียน 41 คน 18 คน 23 คน

เลขที�

1 08272 ด.ญ. รดาภัค ศรีหนองหว้า

2 08283 ด.ช. พีรกร พ่วงทอง

3 08285 ด.ญ. นัทธ์หทัย ต๊ะวิชัย

4 08286 ด.ญ. กุลิสรา บุญสนธิ

5 08296 ด.ญ. พิมพ์ชนก เทวัญรัตนโกมล

6 08300 ด.ช. ปัญญกร วิสุทธิธรรม

7 08302 ด.ญ. ณธนัญ สมสุข

8 08311 ด.ญ. ธัญพิชชา จุลกะเศียน

9 08312 ด.ช. ภูริภพ ทองน่วม

10 08317 ด.ญ. อัยยาภัค เยี�ยงศรีเมือง

11 08325 ด.ญ. นัยน์ภัค รัตนาภินันท์ชัย

12 08474 ด.ญ. ภูริตา จันทน์พยอม

13 09088 ด.ญ. พนิดา จันทร์เอียด

14 09646 ด.ช. นัทกร เบ็ญนุกูล

15 09691 ด.ช. ปรัตถกร รื�นพล

16 09692 ด.ญ. วรตา ทองเต็ม

17 09708 ด.ญ. พชรพร สํารวยประเสริฐ

18 09716 ด.ช. วัชรวิชญ์ แถมสกุล

19 09718 ด.ญ. กันติชา ศรีชู

20 09724 ด.ช. พงศ์พล ศรีมงคลชัย

21 09726 ด.ช. ชัชพล ชุมพงศ์

22 09730 ด.ช. วโรดม วรรณศิริพิพัฒน์

23 09743 ด.ญ. พิมพ์วรีย์ อนันทภัณท์

24 09747 ด.ญ. ปุณนรี เยาวพงศ์ประยูร

25 09749 ด.ช. ณัฏฐ์สหัส วีระบุรพกร

26 09758 ด.ช. ณัฐวรรธน์ สังข์ภิรมย์

27 09764 ด.ช. ณนาวี อยู่ดี

28 09766 ด.ญ. พรทิพา ชุมรัมย์

29 09767 ด.ญ. รุจิลักษมณ์ โรจนะสิริ

30 09771 ด.ญ. นภัสส ใหม่สุวรรณ

31 09776 ด.ช. พิทยุตม์ ทิพย์ศรีบุตร

32 09778 ด.ช. ศรัณย์ภัส บุญรัตน์

33 09779 ด.ญ. ปัณชญา จารภียะ

34 09788 ด.ช. พศวีร์ สายวาริน

35 09795 ด.ช. ณฐพงศ์ สามารถ

36 09817 ด.ญ. วรณัน สุรพันธ์ไพโรจน์

37 09821 ด.ช. รชต ไชยดี

38 10023 ด.ญ. เสาวนีย์ สิงห์เขียว

39 10058 ด.ญ. ณัชชา สุคนชะศิริ

40 10591 ด.ญ. ทัชชมน กาญจนกันติกะ

41 11110 ด.ช. ปัณณพัฒน์ งามจรรยาภรณ์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 4/6

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล
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