
ครูประจําชั�น                              ครูสุดารัตน์  ทองภักดี จํานวนนักเรียน 30 คน 15 คน 15 คน

เลขที�

1 07784 ด.ญ. ปาณิสรา มาศรีนวล

2 07788 ด.ช. ณัฐพัชร์ รัตนสิริลักษณ์

3 07791 ด.ญ. อิสรีย์ โรจนวิภาต

4 07804 ด.ช. ณัฐวรรธน์ รังฉิมานนท์

5 07817 ด.ญ. ณภัทร พงศ์พันธ์พฤทธิ�

6 07867 ด.ช. ปองคุณ จันทร์ลอยเมฆ

7 08112 ด.ญ. พิริยาภรณ์ บาลี

8 09201 ด.ช. รัฐศรัณย์ รจเรขอําไพ

9 09205 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ศรีสวัสดิ�

10 09208 ด.ญ. หนึ�งกัลยา มีบุญสล้าง

11 09217 ด.ญ. พัณณ์ชิตา ธันยอรุณพงศ์

12 09224 ด.ช. ณัฐกรณ์ รังสิติยากร

13 09225 ด.ญ. ปัณฑิตา สิงหพันธ์

14 09230 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อันประเสริฐพร

15 09237 ด.ช. วิชญสิทธิ� อุดมมานะเชษฐ

16 09247 ด.ญ. ชุติมณฑน์ เบญจธรรมรักษ์

17 09250 ด.ญ. ประภัสสร สุวรรณประเสริฐ

18 09262 ด.ญ. รวิสรา พันกา

19 09266 ด.ญ. อิสรีย์ ปรียวงศ์

20 09267 ด.ช. ธนธรณ์ สรวยสุวรรณ

21 09269 ด.ญ. ภัทรภิรมย์ ศรีเจริญ

22 09278 ด.ช. ศุภกานต์ จําปาเกษ

23 09282 ด.ช. ณัฐดนัย นาคคํา

24 09298 ด.ช. วีรวิชญ์ โชคภิรมย์รักษ์

25 09311 ด.ญ. ชาลิสา วันสาสืบ

26 09521 ด.ช. ปรีดิกานต์ ฉั�วศรีสกุล

27 09598 ด.ช. ธีรธัช ธาราศานิต

28 10120 ด.ญ. วิมลิน โชว์ธนะพานิช

29 10647 ด.ญ. ลภัสรดา ทรงวุฒิวิชัย

30 10653 ด.ช. ศุทธา เมืองทราย

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 5/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูดวงนภา  ร่มจันทร์ จํานวนนักเรียน 30 คน 14 คน 16 คน

เลขที�

1 07767 ด.ญ. จันทิรา แสงฉาย

2 07769 ด.ญ. พจน์สุฎา นันตะ

3 07772 ด.ญ. ไอรีน พาร์ค

4 07790 ด.ช. สิรวิชญ์ เพ่งพันธ์พัฒน์

5 07796 ด.ญ. พิมพ์นารา เจริญวิชยเดช

6 07813 ด.ญ. นัจภัค ทวีธนโชติพันธ์

7 07868 ด.ช. ปองธรรม จันทร์ลอยเมฆ

8 07873 ด.ญ. พัณณ์ชิตา มัฎฐาพันธ์

9 08435 ด.ญ. สุขิตา กิจเจริญภัณฑ์

10 08452 ด.ญ. ภัชชภร ชโลปถัมภ์

11 08458 ด.ช. ชนาเมธ เมฆแก้ว

12 09138 ด.ช. หัสวีร์ภพ สิทธิสันต์

13 09203 ด.ญ. วณิชย์ชญา เตชะเวชเจริญ

14 09211 ด.ญ. กวิสรา ศศิวิมลวงศ์

15 09214 ด.ช. จิรกิตติ� สุขทวี

16 09216 ด.ช. กันตินันท์ วรรณกร

17 09228 ด.ญ. เอริกา รักกิจการพูล

18 09245 ด.ญ. วิชญาพร ไขรัศมี

19 09249 ด.ช. เดชชัย ทองประสม

20 09257 ด.ช. กรพัฒน์ กรณีกิจ

21 09260 ด.ช. จิตวุฒิ วุฒิการณ์

22 09261 ด.ช. รฐวรรธน์ นันต๊ะยานา

23 09283 ด.ญ. ลภัสรดา สะสมบัติ

24 09287 ด.ช. ภาสวุฒิ เต็มบุญนาค

25 09308 ด.ญ. กมลพรรณ แทนวิสุทธิ�

26 09591 ด.ช. สุวพิชญ์ ด้วงเงิน

27 09623 ด.ช. สรวิชญ์ ศิริพงษ์ธนะ

28 09641 ด.ญ. อดิลักษณ์ เกิดจั�น

29 11583 ด.ช. ดรัณธรณ์ ด้วงปาน

30 11587 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ดาดี

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 5/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563



ครูประจําชั�น                              ครูกภิษฎา  รอดงาม จํานวนนักเรียน 31 คน 16 คน 15 คน

เลขที�

1 07584 ด.ญ. ปรีชญาน์ ลิ�มชุณหรัตน์

2 07759 ด.ญ. ธัญวรัตม์ หล่อตระกูลชัย

3 07762 ด.ญ. ชลชา ไหสุภา

4 07771 ด.ญ. ศรัณยา นพรุจชโนดม

5 07778 ด.ญ. สิรา สุชาโต

6 07785 ด.ญ. นันท์นภัส ธีระชิต

7 07787 ด.ญ. ดากานดา ขันตยาภรณ์

8 07810 ด.ช. ธีรเชษฐ์ มีใจ

9 07811 ด.ช. ภวัต จันทร์ดํา

10 07960 ด.ช. ณัฐชนันท์ ใยเจริญ

11 08114 ด.ช. ธีรกุล เผ่าพันธุ์

12 09223 ด.ญ. ปวิกานต์ ณ นคร

13 09229 ด.ช. วิธดาวินท์ อุทิศชลานนท์

14 09235 ด.ช. ภวิศ บินอามัด

15 09239 ด.ญ. จิรสุดา จิเจริญ

16 09241 ด.ช. ปภาวิชญ์ พฤทธิ�นิมิต

17 09248 ด.ช. ธีร์ธรรม ศรีพยัคฆ์

18 09265 ด.ญ. กฤตชญา ใจหวัง

19 09276 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ชอบธรรม

20 09289 ด.ญ. ณัฐวิภา ชินานนท์

21 09303 ด.ช. กฤตภพ ศรีวิเชียร

22 09304 ด.ญ. รมิตา ยืนยงวัฒนากูล

23 09309 ด.ญ. ขวัญนภัช แก้วกลิ�น

24 09485 ด.ช. นราวุฒิ เลือกนารี

25 09640 ด.ญ. อรรยาณัฐ เกิดจั�น

26 10104 ด.ญ. ปภานัน อุดมเขตร์

27 10106 ด.ช. พชรพล ศรีมันตะ

28 10661 ด.ช. วรพล อรุณวรชาติ

29 11116 ด.ช. รัฏฐาธิป อนุสสรราชกิจ

30 11577 ด.ช. ฉัตรตะวัน สิงหเสนี

31 11603 ด.ช. ภูริ ศรีปัญจพงศ์

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 5/3



ครูประจําชั�น                              ครูปราณี  ชื�นไม่วาย จํานวนนักเรียน 31 คน 15 คน 16 คน

เลขที�

1 07794 ด.ญ. พิมพ์รดา ฮัดเจสสัน

2 07809 ด.ญ. ธนภร ศรีธนาอุทัยกร

3 07883 ด.ช. ปภาวิน ยั�งยืน

4 07906 ด.ญ. ลลิภัทร พรสุขสว่าง

5 07977 ด.ญ. ญาตินันท์ ลิ�มสมอลม

6 08026 ด.ญ. ฉัตรพรรษา เอี�ยมสี

7 08072 ด.ช. ธนาพล บัวสําลี

8 08421 ด.ช. ลักษมณ์ สนิทรักษา

9 09202 ด.ช. อภิชญวิชญ์ พรพาณิชพันธุ์

10 09206 ด.ช. นภัส สรรพโภคา

11 09210 ด.ช. ปัญขณวัทษ์ พงศ์จินตภัทร

12 09213 ด.ญ. ปุณยนุช คงประกอบ

13 09215 ด.ช. ดิษฐานนท์ แก้วสุพัฒน์

14 09219 ด.ญ. กุลภัสสร์ ธนภัทรโชติวัฒน์

15 09227 ด.ญ. ศุภนันท์ บัวคง

16 09236 ด.ช. เจ้าพระยา โคตรภักดี

17 09243 ด.ช. ณัฐพิพัฒ สุคนธมัต

18 09254 ด.ช. ภูเบศ อภิสิงห์

19 09268 ด.ญ. ฐิตารีย์ อินทรายุธ

20 09273 ด.ช. กรธวัฒณ์ อุษาวัฒนากุล

21 09285 ด.ญ. วรันธร แพเพชรทอง

22 09290 ด.ช. ภูสิษฐ์ กมลกิจการ

23 09296 ด.ญ. ชญาภา เชิญธงไชย

24 09300 ด.ช. ชนนฒ์ งามวุฒิกุล

25 09301 ด.ญ. ณิชารีย์ ชาญโลหะการกิจ

26 09305 ด.ญ. พิชญ์สิณี พิชคุณ

27 09307 ด.ญ. ภคมน แซ่อ่อง

28 10135 ด.ช. วาริ นุตยกุล

29 11109 ด.ญ. ณชิชา วิชัยดิษฐ

30 11115 ด.ญ. กชพร ช่วยสงค์

31 11123 ด.ช. สัณห์ภัสร์ ศรีมาลานนท์

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 5/4

ชาย หญิง



ครูประจําชั�น                              ครูอารีพรรณ  ปานมณี จํานวนนักเรียน 30 คน 13 คน 17 คน

เลขที�

1 07764 ด.ญ. ฐิรัฏฏิกา ชุ่มชาติ

2 07774 ด.ญ. ชาลิสา สังขดิษฐ์

3 07775 ด.ช. ภคดล มณีรัตน์

4 07780 ด.ช. ธารทอง ด่อนน้อยจริง

5 07792 ด.ญ. ทอฝัน กังฮา

6 07795 ด.ญ. พิชญาพร ทองเก่า

7 07802 ด.ช. ณานนท์ วิญ�ูตระกูล

8 08053 ด.ช. รัชชสิทธิ� แป้นแก้ว

9 08078 ด.ช. ฐานัตถ์ นิรมลพิศาล

10 08451 ด.ญ. ธภัชชา ชโลปถัมภ์

11 09221 ด.ช. เอกรัฐ เพิ�มชาติ

12 09226 ด.ช. พิริยพงศ์ พิชิตบัญชรชัย 

13 09242 ด.ญ. ศุณิธรา อนรรฆวัฒนา

14 09253 ด.ญ. จิรชญา ศรีอรุณ

15 09270 ด.ญ. นราวดี ถนัดการ

16 09271 ด.ช. ณัฐนันท์ ส่งเสริมสกุลสุข

17 09277 ด.ญ. พัชรภัทร รัตนสิริ

18 09281 ด.ช. พีรณัฐม์ ทัศนสุวรรณ

19 09284 ด.ญ. กัญญาภัค ลักษมีการค้า

20 09295 ด.ญ. ยี�เหวิน หยาง

21 09306 ด.ญ. ธัญวรัตม์ จันทโชติ

22 09511 ด.ช. ณัฐวินท์ สกุลเจน

23 09555 ด.ญ. ศิรภัสสร พงษ์เกษม

24 09587 ด.ญ. รรินดา ตรีวิโรจน์

25 09626 ด.ช. ปวริศร ปานดี

26 09627 ด.ญ. ขวัญรัตน์ ธานีโต

27 10150 ด.ญ. สุพิชฌาย์ วิชญเวศม์

28 10652 ด.ช. ธนนันท์ เพ่งจิต

29 11566 ด.ญ. ปราย มิลินทางกูร

30 11575 ด.ช. รชญ์กฤต นิลรัตนกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 5/5

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูนพรัตน์ แพ่งสภา    จํานวนนักเรียน 31 คน 14 คน 17 คน

เลขที�

1 07768 ด.ช. ธนาทร เล็กอุทัย

2 07803 ด.ช. ศิลพัณ บุญคํา

3 07808 ด.ช. ภีมพัฒณ์ สุริย์ฉาย

4 07876 ด.ช. ธนธรณ์ พูนพิริยะ

5 07889 ด.ญ. อัยยรัตน์ วงศ์ศุภกฤต

6 07890 ด.ช. นรภัทร เพชรเรือนทอง

7 08073 ด.ช. เดชสิทธิ� ลาญาติ

8 08428 ด.ญ. ปวริศา พึ�งยนต์

9 08445 ด.ญ. ดุจฤทัย อมรปิยะกฤษฐ์

10 08465 ด.ญ. กันตา มุททาหัตถากร

11 08596 ด.ญ. ลวิตรา รุ่งพิพัฒนกิจ

12 09179 ด.ช. รณกร มหิปโภชน์

13 09204 ด.ญ. ปานชีวา รัตนะพิสิฐ

14 09212 ด.ญ. สิตา วัฒนะมงคลรักษ์

15 09218 ด.ญ. ณิชาภัทร วิริยะประสิทธิ�

16 09238 ด.ญ. พิชามญชุ์ น้อยแสง

17 09244 ด.ญ. บงกชศมน พรมทัน

18 09259 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ พรพงษ์กุล

19 09275 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เตื�อง

20 09279 ด.ญ. ลดาภา ประกอบแสง

21 09280 ด.ช. วัทธิกร จุลเปมะ

22 09293 ด.ช. นิมิต จันทรนาคี

23 09302 ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ�

24 09310 ด.ช. เดชาธร งั�นบุญศรี

25 09520 ด.ช. ภรภัทร ร่างเล็ก

26 09537 ด.ญ. ปุญญาภา เลิศสถาพรสุข

27 09551 ด.ช. ปริยากร ชาววัง

28 10141 ด.ญ. พัทธ์ธีรา รัตนศรีบัวทอง

29 11112 ด.ญ. อนิล ขุนเนียม

30 11132 ด.ช. ปราย ชลศรานนท์

31 11568 ด.ช. วรัท วรวัฒนปรีชา

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 5/6

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล
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