
ครูประจําชั�น                              ครูเกศินี  คําสุข จํานวนนักเรียน 36 คน 16 คน 20 คน

เลขที�

1 07111 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ด่านกุล

2 07314 ด.ช. ลัญชกร ศิลาเกษ

3 07332 ด.ช. นนท์ ภูวนาถศรัณญา

4 07337 ด.ญ. กัญญาพัชญ์ ร่างใหญ่

5 07338 ด.ญ. ปวีณ์กร ศรีสูงเนิน

6 07407 ด.ญ. ศศิรภา คุณสิริประภารัตน์

7 07410 ด.ช. ธนัช เอี�ยววัฒนากุล

8 07416 ด.ช. รัชพล เรืองศรี

9 07871 ด.ญ. พิชญาฎา โพธิพิบูลย์

10 07894 ด.ญ. ปุลปัญญา นามสินธุ์

11 07961 ด.ช. ศุภณัฐ ใยเจริญ

12 08431 ด.ช. ดวงตะวัน ชิณกธรรม

13 08442 ด.ช. ณัฐจักร์ ผลพิบูลสุนทร

14 08481 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สิงห์มณีชัย

15 08494 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พึ�งแสง

16 08781 ด.ญ. นริดา การุณสิต

17 08782 ด.ญ. พิชชาภา จําปาพรม

18 08790 ด.ช. ณัฐวัฒน์ พงษ์สัตยา

19 08796 ด.ญ. ลภัสรดา มณีสวัสดิ�

20 08804 ด.ช. รักษ์ตกัญจน์ สุวรรณฤทธิ�

21 08805 ด.ญ. รับขวัญ กิตติวราวุฒิ

22 08809 ด.ญ. ณัชชา แก้วนพรัตน์

23 08815 ด.ช. พัทธดนย์ บุญสวาท

24 08927 ด.ช. รวินท์ จงเกษมสุข

25 09009 ด.ญ. มันตรินี นิ�มนคร

26 09071 ด.ช. ธนาพล จงดีพานิช

27 09075 ด.ญ. ธัญญากาญจน์ บุญเกาะ

28 09529 ด.ญ. รสริน ณ นคร

29 10101 ด.ช. พรภวิษย์ แปงเครือ

30 10103 ด.ญ. ปภาวดี อุดมเขตร์

31 10146 ด.ช. ริวตะโร ภุชคินทร์ คีมูระ

32 10665 ด.ช. ภูริต เพิ�มพูล

33 11154 ด.ญ. ณัชชา สุ่มงาม

34 11550 ด.ญ. พิชชาภา สุภาวิมล

35 11606 ด.ญ. ธรภัสฎค์ อรัญญภูมิ

36 11618 ด.ญ. ธนัญชม สุรเดชานนท์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 6/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูกรรณิการ์  มิ�งสอน จํานวนนักเรียน 36 คน 16 คน 20 คน

เลขที�

1 07313 ด.ญ. ปณิศรา ดวงแก้ว

2 07343 ด.ช. เตชาญ ศรีชนะ

3 07405 ด.ญ. ณชิชา สุบรรณจุ้ย

4 07408 ด.ญ. ชลพรรษ พรรณธรรม

5 07413 ด.ญ. ชัญญา วรรณสถิตย์

6 07414 ด.ญ. พุทรักษา แก้วหาญ

7 07529 ด.ญ. มิรันดา สุคณธมาลัย

8 07549 ด.ญ. ธะนารีย์ บุญชู

9 07877 ด.ญ. อคัมย์สิริ ลีลาประเสริฐ

10 07879 ด.ญ. ณัฐนันท์ ตันติการุณย์

11 07899 ด.ช. ภัฏ กอสุราษฎร์

12 08047 ด.ช. ปฤณภช รักษ์แก้ว

13 08409 ด.ช. เดชพิสิฏฐ์ สุทธิพนไพศาล

14 08423 ด.ช. ชินศิษย์ เนาวพนานนท์

15 08754 ด.ช. กิตธาดา อุทิศชลานนท์

16 08768 ด.ญ. ชณิตา จรัสโสภณ

17 08770 ด.ช. ศิรภัทร อรรถโชติศักดา

18 08774 ด.ช. อชิตพัชร์ สุพรรณโรจน์

19 08783 ด.ญ. ปุณณภา สุขสมบูรณ์

20 08788 ด.ญ. เมธาวี โปตระยานนท์

21 08789 ด.ช. ธิติพัทธ์ นิชิจิมะ

22 08810 ด.ช. ภัทรพล สุทธิโกศล

23 08816 ด.ญ. ธรรม์ธิมา นิลรัตน์

24 08817 ด.ญ. ณัฐนิชา บุญศิลป์

25 08819 ด.ญ. ธนิภา ยมจินดา

26 08820 ด.ญ. ณัฐจรรยา จาตุพรพิทักษ์

27 08825 ด.ช. วรท ต้นงาม

28 08925 ด.ช. ปริญญ์ บรรจงศิริ

29 08985 ด.ช. ชยพล ชินเชษฐ

30 08987 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ดิษฐ์ครบุรี

31 08997 ด.ญ. ดีพอ สถิตพันธุ์เวชา

32 09044 ด.ช. จัสติน เจมส์ ดาวลิ�ง

33 10099 ด.ญ. ธนิดา ไตรโภคสมบัติ

34 10152 ด.ญ. พิชามญชุ์ หรรษคุณาฒัย

35 10589 ด.ช. อติคุณ สิงหะพันธุ

36 10597 ด.ช. เตชัส พลศิลป์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 6/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูรุจี  สวนไพรินทร์ จํานวนนักเรียน 36 คน 18 คน 18 คน

เลขที�

1 07285 ด.ญ. วิภาษณีย์ เอกธีรเศรษฐ์

2 07306 ด.ช. ณัทภัค เกิดสุนทร

3 07307 ด.ญ. อารยา หัถพรสวรรค์

4 07320 ด.ญ. สุดธีรรัตน์ รักษากุล

5 07353 ด.ญ. พิมพ์ลดา สัจจะวีระชัย

6 07392 ด.ญ. แพรพลอย ธัญญะพงศธร

7 07398 ด.ญ. ปัญจรัตน์ ยิ�งยงวัฒนากุล

8 07475 ด.ช. ปิยวัฒน์ สัมพันธุ์อภัย

9 08037 ด.ญ. กิตติ�ชญาห์ สวนานุสรณ์

10 08446 ด.ช. ปุณณเมธ หัสดิพันธ์

11 08448 ด.ช. คุณปัญญ์ ชุ่มศิริ

12 08502 ด.ญ. อลิสา เชิญขวัญ

13 08752 ด.ช. กฤตณัฏฐ์ วงศ์ราธา

14 08756 ด.ญ. ขวัญจิรา สิริชัยเจริญกล

15 08759 ด.ช. ภิษัชกร โสมาพงศ์

16 08767 ด.ช. ปิญชาน์ ฆโนทัย

17 08773 ด.ช. วรัญพิชญ์ ปราโมทย์

18 08778 ด.ช. ชีวานนท์ ปองทอง

19 08780 ด.ญ. สิริวัฒนา เฉลิมญาติ

20 08792 ด.ช. รัฐนันท์ แสนชมภู

21 08793 ด.ญ. วนัสนันท์ หวังรังสิมากุล

22 08795 ด.ญ. พลอยนภัส ทัพพะวัฒนะ

23 08811 ด.ญ. ดนยา อุทาสิน

24 08932 ด.ช. กฤชนกร รัตนวิเชียร

25 08989 ด.ช. สุภเทพ แสงพลสิทธิ�

26 08993 ด.ช. ปุณณวิชช์ เวชกรณ์

27 09004 ด.ญ. กิ�งกาญจน์ พงษ์ดี

28 09063 ด.ญ. ณัฐรดา วีระบุรพกร

29 10115 ด.ช. ธิติพัทธ์ สิริศิระประภากุล

30 10128 ด.ช. กรวิทญ์ รักฤทธิ�

31 10160 ด.ช. ชนสิษฎ์ ทนันชัย

32 10595 ด.ญ. อติกานต์ กากแก้ว

33 11114 ด.ช. ชินทัต เมฆไพบูลย์ เจริญกาลัญ�ูตา

34 11118 ด.ญ. ชนุตร์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

35 11125 ด.ช. จิรศรณ์ เพียรเพิ�มภัทร

36 11589 ด.ญ. พิมพ์ตะวัน คัมมกสิกิจ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 6/3

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูวนิดา  สายวงษ์ จํานวนนักเรียน 36 คน 17 คน 19 คน

เลขที�

1 06805 ด.ช. ณัฏฐกิตติ� อนุสนธิอินทรา

2 07173 ด.ช. ภรัณยู ธรรมแสง

3 07299 ด.ช. กานต์ นวมถนอม

4 07317 ด.ญ. ณิภัสนันท์ รัชตกุลพัฒน์

5 07323 ด.ญ. พลอยปภัส โรจนกรเกียรติ

6 07327 ด.ช. ชยพล ปานเอม

7 07329 ด.ญ. มาติกา สุนทรทิพย์

8 07341 ด.ญ. นภวลัช บุญศิริ

9 07402 ด.ญ. สุพรรณิการ์ คําอนุกูล

10 07411 ด.ช. นภสินธุ์ ลาไม้

11 07459 ด.ญ. ณัฐกฤตา ต๊ะวิชัย

12 07881 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เจริญศิริ

13 08480 ด.ญ. พิรานันท์ สิงห์มณีชัย

14 08750 ด.ญ. อลีนา เมตตาจิตโต

15 08766 ด.ช. ณัฏฐพล เต็งอํานวย

16 08769 ด.ช. สิรวิชญ์ เทพนําโสมนัสส์

17 08775 ด.ช. สิรไกร เริ�มมนตรี

18 08787 ด.ญ. นภัส ทองสัมฤทธิ�

19 08803 ด.ญ. ปราณ ปรัชญาภรณ์

20 08812 ด.ช. ฐปนัท เมตตา

21 08827 ด.ช. เพลินพบ รัตนธนาวันต์

22 08926 ด.ช. ธรรมทิวัตถ์ ชูพันธ์

23 08937 ด.ช. พีรวัส วัชรกมล

24 08941 ด.ญ. ชัยวดี หิรัญลาภ

25 08942 ด.ญ. มนัสนันท์ พรธนชัยกิตติ�

26 08988 ด.ช. พชร วรเดชอุดมกุล

27 08990 ด.ญ. ศิชนา แสงพลสิทธิ�

28 08995 ด.ญ. กรวรรณ เบ็ญนุกูล

29 08999 ด.ญ. เรณุกา ปภาพัฒนวิช

30 09024 ด.ช. กษิดิศ บุญวรานันท์

31 09031 ด.ช. ปภังกร วุฒิเกรียงไกรกุล

32 09058 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ครองเมือง

33 09067 ด.ญ. ทิพรดา ศรีอินทร์สุทธิ�

34 09080 ด.ช. ไทยรุ่ง ศุภฤกษ์

35 10601 ด.ญ. มติสาลิน รังษิปัญญาภรณ์

36 10642 ด.ญ. ชญาธร สายทวี

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 6/4

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูณฤมล  แสงสุริศรี  จํานวนนักเรียน 35 คน 16 คน 19 คน

เลขที�

1 07296 ด.ช. อนวัช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

2 07310 ด.ญ. พัทธนันท์ กีรติพรานนท์

3 07325 ด.ญ. ภัคณิดา จินตวง

4 07326 ด.ช. เชน ศรีวนา

5 07331 ด.ญ. ดีน่า เพชรรัตน์

6 07336 ด.ญ. ธัณยชนก เจริญกิจ

7 07340 ด.ญ. ณัฐณิชา อิ�มกลับ

8 07342 ด.ญ. พิมพ์พิศา อุดมศิลป์

9 07390 ด.ช. นิพิชฌน์ ปิยะอักษรศักดิ�

10 07404 ด.ญ. นันท์นภัส ศิวนารถ

11 07479 ด.ช. ณัฏฐวี อยู่รุ่ง

12 07874 ด.ช. กฤตาณัฐ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

13 08030 ด.ช. นิธาน ตนประเสริฐ

14 08470 ด.ช. กันตินันท์ สําราญพยอมสุข

15 08567 ด.ญ. พุทธิมา เมธาวิกุล

16 08751 ด.ช. ณัฏฐ์ พันธุ์มณี

17 08757 ด.ญ. ครองขวัญ รูปคม

18 08758 ด.ช. รตน พลับเล็ก

19 08765 ด.ญ. ชนัญญ์ชิฎา คงเครือพันธุ์

20 08791 ด.ช. ทชภณ ประทุมรัตน์

21 08814 ด.ญ. ชนัญชิดา เย็นใจดี

22 08823 ด.ญ. ศุภาริณ มูลศรีแก้ว

23 08824 ด.ช. พัสกร น้อยอุดม

24 08929 ด.ช. พีรณัฐ ไพจิตราสุคนธ์

25 08930 ด.ช. วสุวี น้อยจาด

26 08940 ด.ช. ภวัต อุ่นอนันต์

27 09059 ด.ช. ภูบดินทร์ ปุราสะเก

28 09074 ด.ช. นทีพัฒน์ ลีอุดมวงษ์

29 10154 ด.ญ. ปรายฝน บุณยะรัตเวช

30 10590 ด.ญ. ทักษอร กาญจนกันติกะ

31 10596 ด.ญ. กฤษติกุล งามเมือง

32 10654 ด.ญ. ศุทธภา เมืองทราย

33 10655 ด.ญ. พิชญาภา สวนดี

34 11574 ด.ญ. วริสา โชติกศุภเศรณี

35 11602 ด.ญ. ภูริตา ศรีปัญจพงศ์

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   ประถมศึกษาปีที� 6/5

ชาย หญิง



ครูประจําชั�น                              ครูอุไร  รักชาติ จํานวนนักเรียน 36 คน 15 คน 21 คน

เลขที�

1 06813 ด.ญ. ณัฐธัญญา ศักดิ�ศรี

2 07298 ด.ช. ฉันทพัฒน์ ช่วยนะ

3 07303 ด.ญ. แมรี� อูบาน

4 07319 ด.ช. ธนเสฏฐ์ โชตินันต์สกุล

5 07322 ด.ญ. ปวริศา เพชรแก้ว

6 07543 ด.ญ. ชัญญานุช สังข์นํ�ามนต์

7 08018 ด.ญ. ภัทท์ธิดา พจนประพันธ์

8 08050 ด.ญ. ปวริศา ถนอมชาติ

9 08467 ด.ญ. ปราณปริยา ลิปภานนท์

10 08468 ด.ญ. กวินทิพย์ เครือวงศ์

11 08491 ด.ช. อภิวิชญ์ อภิรติมัย

12 08595 ด.ช. เอกพิชัย ชัยเจริญ

13 08760 ด.ญ. ลัลน์ลลิตา สมัครประโคน

14 08771 ด.ญ. ศุภภรณ์ ศุภวัตรวรคุณ

15 08794 ด.ช. ภาณุ เกษตรบริบูรณ์

16 08797 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สงวนประเสริฐ

17 08800 ด.ช. วิภูพรรค สิทธิรัตน์

18 08801 ด.ญ. เมธ์ปิยา แสงจีรัง

19 08802 ด.ญ. ณชนก ต่อสกุล

20 08807 ด.ญ. ปิยฉัตร อิศรางกูร ณ อยุธยา

21 08808 ด.ช. ธเดช ปึ�งผลพูล

22 08818 ด.ญ. ปรียากรณ์ เหลืองประดิษฐ์

23 08821 ด.ญ. ลภัสรดา อนันตกูล

24 08889 ด.ช. เจษฎา สกุลเจน

25 08936 ด.ช. เอกรัตน์ รุจิรานนท์

26 08938 ด.ญ. นาฏศิลป์ คุณอุดม

27 08945 ด.ช. พัฒนเชษฐ์ ธีรทีฆานุวงศ์

28 09051 ด.ญ. ณชมดวง อนันทานนท์

29 09642 ด.ช. กวิน พวงแก้ว

30 10100 ด.ญ. ฑิตฐิตา ค้าไม้

31 10116 ด.ช. เนติวัฒน์ สิริศิระประภากุล

32 10143 ด.ญ. ประการัง เดชะคุณ

33 10147 ด.ช. ฐปนพงศ์ จักษุรัตน์

34 10610 ด.ช. นัควรรธน์ มหาอัศวนนท์

35 11120 ด.ญ. นภัสสรณ์ ตันติสุนทโรดม

36 11551 ด.ญ. สุธิมา ชะวาใต้
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