โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ประถมศึกษำปี ที่ 4/1
ครู ประจำชั้ น ครู หทัยรัตน์ กั้วมาลา
ชื่ อ - สกุล
เลขที่

จานวนนักเรี ยน

1

07762 ด.ญ. ชลชา

ไหสุภา

2

07764 ด.ญ. ฐิ รัฏฏิกา

ชุ่มชาติ

3

07767 ด.ญ. จันทิรา

แสงฉาย

4

07775 ด.ช. ภคดล

มณี รัตน์

5

07778 ด.ญ. สิ รา

สุชาโต

6

07780 ด.ช. ธารทอง

ด่อนน้อยจริ ง

7

07804 ด.ช. ณัฐวรรธน์

รังฉิ มานนท์

8

07977 ด.ญ. ญาตินนั ท์

ลิ้มสมอลม

9

08112 ด.ญ. พิริยาภรณ์

บาลี

10 09138 ด.ช. หัสวีร์ภพ

สิ ทธิ สนั ต์

11 09203 ด.ญ. วณิ ชย์ชญา

เตชะเวชเจริ ญ

12 09204 ด.ญ. ปานชีวา

รัตนะพิสิฐ

13 09206 ด.ช. นภัส

สรรพโภคา

14 09212 ด.ญ. สิ ตา

วัฒนะมงคลรักษ์

15 09217 ด.ญ. พัณณ์ชิตา

ธันยอรุ ณพงศ์

16 09224 ด.ช. ณัฐกรณ์

รังสิ ติยากร

17 09229 ด.ช. วิธดาวินท์

อุทิศชลานนท์

18 09236 ด.ช. เจ้าพระยา

โคตรภักดี

19 09237 ด.ช. วิชญสิ ทธิ์

อุดมมานะเชษฐ

20 09259 ด.ญ. ณัฏฐพัชร์

พรพงษ์กุล

21 09262 ด.ญ. รวิสรา

พันกา

22 09273 ด.ช. กรธวัฒณ์

อุษาวัฒนากุล

23 09307 ด.ญ. ภคมน

แซ่อ่อง

24 09308 ด.ญ. กมลพรรณ

แทนวิสุทธิ์

25 09310 ด.ช. เดชาธร

งัน่ บุญศรี

26 09485 ด.ช. นราวุฒิ

เลือกนารี

27 09587 ด.ญ. รริ นดา

ตรี วิโรจน์

28 10150 ด.ญ. สุพิชฌาย์

วิชญเวศม์

29 11115 ด.ญ. กชพร

ช่วยสงค์

30 11132 ด.ช. ปราย

ชลศรานท์

30 คน

ชาย 13 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562

หญิง 17 คน

รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ประถมศึกษำปี ที่ 4/2
ครู ประจำชั้ น ครู นริ ศรา หอมตลบ
ชื่ อ - สกุล
เลขที่

จานวนนักเรี ยน

1

07792 ด.ญ. ทอฝัน

กังฮา

2

07802 ด.ช. ณานนท์

วิญญูตระกูล

3

07809 ด.ญ. ธนภร

ศรี ธนาอุทยั กร

4

07873 ด.ญ. พัณณ์ชิตา

มัฎฐาพันธ์

5

07923 ด.ช. พชร

ลักษณสมพงศ์

6

07970 ด.ญ. นันทิกานต์

มุสิกสาร

7

08073 ด.ช. เดชสิ ทธิ์

ลาญาติ

8

08080 ด.ช. อเล็กซ์ซานเดอร์

กรี มซัน

9

08428 ด.ญ. ปวริ ศา

พึ่งยนต์

10 08458 ด.ช. ชนาเมธ

เมฆแก้ว

11 08596 ด.ญ. ลวิตรา

รุ่ งพิพฒั นกิจ

12 09208 ด.ญ. หนึ่งกัลยา

มีบุญสล้าง

13 09221 ด.ช. เอกรัฐ

เพิม่ ชาติ

14 09223 ด.ญ. ปวิกานต์

ณ นคร

15 09230 ด.ช. ปั ณณวิชญ์

อันประเสริ ฐพร

16 09239 ด.ญ. จิรสุดา

จิเจริ ญ

17 09242 ด.ญ. ศุณิธรา

อนรรฆวัฒนา

18 09247 ด.ญ. ชุติมณฑน์

เบญจธรรมรักษ์

19 09268 ด.ญ. ฐิ ตารี ย ์

อินทรายุธ

20 09276 ด.ช. ณัฐวัฒน์

ชอบธรรม

21 09279 ด.ญ. ลดาภา

ประกอบแสง

22 09282 ด.ช. ณัฐดนัย

นาคคา

23 09283 ด.ญ. ลภัสรดา

สะสมบัติ

24 09290 ด.ช. ภูสิษฐ์

กมลกิจการ

25 09293 ด.ช. นิ มิต

จันทรนาคี

26 09296 ด.ญ. ชญาภา

เชิญธงไชย

27 09304 ด.ญ. รมิตา

ยืนยงวัฒนากูล

28 09623 ด.ช. สรวิชญ์

ศิริพงษ์ธนะ

29 09641 ด.ญ. อดิลกั ษณ์

เกิดจัน่

30 10661 ด.ช. วรพล

อรุ ณวรชาติ

31 11123 ด.ช. สัณห์ภสั ร์

ศรี มาลานนท์

31 คน

ชาย 14 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ประถมศึกษำปี ที่ 4/3

หญิง 17 คน

ครู ประจำชั้ น ครู วรลักษณ์ ทองถมยา
ชื่ อ - สกุล
เลขที่

จานวนนักเรี ยน

1

07769 ด.ญ. พจน์สุฎา

นันตะ

2

07774 ด.ญ. ชาลิสา

สังขดิษฐ์

3

07790 ด.ช. สิ รวิชญ์

เพ่งพันธ์พฒั น์

4

07810 ด.ช. ธี รเชษฐ์

มีใจ

5

07813 ด.ญ. นัจภัค

ทวีธนโชติพนั ธ์

6

07817 ด.ญ. ณภัทร

พงศ์พนั ธ์พฤทธิ์

7

07960 ด.ช. ณัฐชนันท์

ใยเจริ ญ

8

08072 ด.ช. ธนาพล

บัวสาลี

9

08421 ด.ช. ลักษมณ์

สนิ ทรักษา

10 08445 ด.ญ. ดุจฤทัย

อมรปิ ยะกฤษฐ์

11 09179 ด.ช. รณกร

มหิ ปโภชน์

12 09205 ด.ช. ชิษณุพงศ์

ศรี สวัสดิ์

13 09219 ด.ญ. กุลภัสสร์

ธนภัทรโชติวฒั น์

14 09226 ด.ช. พิริยพงศ์

พิชิตบัญชรชัย

15 09249 ด.ช. เดชชัย

ทองประสม

16 09257 ด.ช. กรพัฒน์

กรณี กิจ

17 09263 ด.ญ. อัยยา

อารยตานนท์

18 09275 ด.ญ. พิมพ์ชนก

แซ่เตื้อง

19 09284 ด.ญ. กัญญาภัค

ลักษมีการค้า

20 09289 ด.ญ. ณัฐวิภา

ชินานนท์

21 09298 ด.ช. วีรวิชญ์

โชคภิรมย์รักษ์

22 09300 ด.ช. ชนนฒ์

งามวุฒิกุล

23 09309 ด.ญ. ขวัญนภัช

แก้วกลิ่น

24 09511 ด.ช. ณัฐวินท์

สกุลเจน

25 09537 ด.ญ. ปุญญาภา

เลิศสถาพรสุข

26 09551 ด.ช. ปริ ยากร

ชาววัง

27 09627 ด.ญ. ขวัญรัตน์

ธานี โต

28 09640 ด.ญ. อรรยาณัฐ

เกิดจัน่

29 10647 ด.ญ. ลภัสรดา

ทรงวุฒิวิชยั

30 10653 ด.ช. ศุทธา

เมืองทราย

31 11109 ด.ญ. ณชิชา

วิชยั ดิษฐ์

31 คน

ชาย 15 คน

หญิง 16 คน

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ประถมศึกษำปี ที่ 4/4
ครู ประจำชั้ น ครู ทิพวิมล กิสนั เทียะ

จานวนนักเรี ยน

30 คน

ชาย 14 คน

หญิง 16 คน

ชื่ อ - สกุล

เลขที่
1

07759 ด.ญ. ธัญวรัตม์

หล่อตระกูลชัย

2

07784 ด.ญ. ปาณิ สรา

มาศรี นวล

3

07787 ด.ญ. ดากานดา

ขันตยาภรณ์

4

07794 ด.ญ. พิมพ์รดา

ฮัดเจสสัน

5

07795 ด.ญ. พิชญาพร

ทองเก่า

6

07803 ด.ช. ศิลพัณ

บุญคา

7

07808 ด.ช. ภีมพัฒณ์

สุริยฉ์ าย

8

07889 ด.ญ. อัยยรัตน์

วงศ์ศุภกฤต

9

08078 ด.ช. ฐานัตถ์

นิ รมลพิศาล

10 08114 ด.ช. ธี รกุล

เผ่าพันธุ์

11 08452 ด.ญ. ภัชชภร

ชโลปถัมภ์

12 09210 ด.ช. ปั ญขณวัทษ์

พงศ์จินตภัทร

13 09213 ด.ญ. ปุณยนุช

คงประกอบ

14 09214 ด.ช. จิรกิตติ์

สุขทวี

15 09228 ด.ญ. เอริ กา

รักกิจการพูล

16 09235 ด.ช. ภวิศ

บินอามัด

17 09238 ด.ญ. พิชามญชุ์

น้อยแสง

18 09241 ด.ช. ปภาวิชญ์

พฤทธิ์ นิมิต

19 09243 ด.ช. ณัฐพิพฒั

สุคนธมัต

20 09261 ด.ช. รฐวรรธน์

นันต๊ะยานา

21 09266 ด.ญ. อิสรี ย ์

ปรี ยวงศ์

22 09271 ด.ช. ณัฐนันท์

ส่งเสริ มสกุลสุข

23 09277 ด.ญ. พัชรภัทร

รัตนสิ ริ

24 09278 ด.ช. ศุภกานต์

จาปาเกษ

25 09285 ด.ญ. วรันธร

แพเพชรทอง

26 09287 ด.ช. ภาสวุฒิ

เต็มบุญนาค

27 09302 ด.ญ. ปวริ ศา

ภูมิภกั ดิ์

28 09555 ด.ญ. ศิรภัสสร

พงษ์เกษม

29 09598 ด.ช. ธี รธัช

ธาราศานิ ต

30 10120 ด.ญ. วิมลิน

โชว์ธนะพานิ ช

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ประถมศึกษำปี ที่ 4/5
ครู ประจำชั้ น ครู สุวภา อันละคร
ชื่ อ - สกุล
เลขที่

จานวนนักเรี ยน

30 คน

ชาย 17 คน

หญิง 13 คน

1

07584 ด.ญ. ปรี ชญาน์

ลิ้มชุณหรัตน์

2

07785 ด.ญ. นันท์นภัส

ธี ระชิต

3

07788 ด.ช. ณัฐพัชร์

รัตนสิ ริลกั ษณ์

4

07811 ด.ช. ภวัต

จันทร์ ดา

5

07867 ด.ช. ปองคุณ

จันทร์ ลอยเมฆ

6

07883 ด.ช. ปภาวิน

ยัง่ ยืน

7

07890 ด.ช. นรภัทร

เพชรเรื อนทอง

8

07906 ด.ญ. ลลิภทั ร

พรสุขสว่าง

9

08026 ด.ญ. ฉัตรพรรษา

เอี่ยมสี

10 08028 ด.ช. ภาคิน

วูลฟ์

11 08053 ด.ช. รัชชสิ ทธิ์

แป้ นแก้ว

12 09211 ด.ญ. กวิสรา

ศศิวิมลวงศ์

13 09244 ด.ญ. บงกชศมน

พรมทัน

14 09245 ด.ญ. วิชญาพร

ไขรัศมี

15 09254 ด.ช. ภูเบศ

อภิสิงห์

16 09260 ด.ช. จิตวุฒิ

วุฒิการณ์

17 09269 ด.ญ. ภัทรภิรมย์

ศรี เจริ ญ

18 09280 ด.ช. วัทธิ กร

จุลเปมะ

19 09281 ด.ช. พีรณัฐม์

ทัศนสุวรรณ

20 09292 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์

ศรี สุวรรณ

21 09295 ด.ญ. ยีเ่ หวิน

หยาง

22 09303 ด.ช. กฤตภพ

ศรี วิเชียร

23 09305 ด.ญ. พิชญ์สิณี

พิชคุณ

24 09306 ด.ญ. ธัญวรัตม์

จันทโชติ

25 09311 ด.ญ. ชาลิสา

วันสาสื บ

26 09520 ด.ช. ภรภัทร

ร่ างเล็ก

27 09521 ด.ช. ปรี ดิกานต์

ฉัว่ ศรี สกุล

28 09591 ด.ช. สุวพิชญ์

ด้วงเงิน

29 10106 ด.ช. พชรพล

ศรี มนั ตะ

30 11112 ด.ญ. อนิ ล

ขุนเนี ยม

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสเซเวียร์ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
รำยชื่ อนักเรียนชั้ น ประถมศึกษำปี ที่ 4/6
ครู ประจำชั้ น ครู ศิริลกั ษณ์ สุ ขสะอาด
ชื่ อ - สกุล
เลขที่
1

07768 ด.ช. ธนาทร

เล็กอุทยั

จานวนนักเรี ยน

30 คน

ชาย 13 คน

หญิง 17 คน

2

07771 ด.ญ. ศรัณยา

นพรุ จชโนดม

3

07772 ด.ญ. ไอรี น

พาร์ ค

4

07791 ด.ญ. อิสรี ย ์

โรจนวิภาต

5

07796 ด.ญ. พิมพ์นารา

เจริ ญวิชยเดช

6

07868 ด.ช. ปองธรรม

จันทร์ ลอยเมฆ

7

07876 ด.ช. ธนธรณ์

พูนพิริยะ

8

08435 ด.ญ. สุขิตา

กิจเจริ ญภัณฑ์

9

08451 ด.ญ. ธภัชชา

ชโลปถัมภ์

10 08465 ด.ญ. กันตา

มุททาหัตถากร

11 09201 ด.ช. รัฐศรัณย์

รจเรขอาไพ

12 09202 ด.ช. อภิชญวิชญ์

พรพาณิ ชพันธุ์

13 09215 ด.ช. ดิษฐานนท์

แก้วสุพฒั น์

14 09216 ด.ช. กันตินนั ท์

วรรณกร

15 09218 ด.ญ. ณิ ชาภัทร

วิริยะประสิ ทธิ์

16 09225 ด.ญ. ปั ณฑิตา

สิ งหพันธ์

17 09227 ด.ญ. ศุภนันท์

บัวคง

18 09248 ด.ช. ธี ร์ธรรม

ศรี พยัคฆ์

19 09250 ด.ญ. ประภัสสร

สุวรรณประเสริ ฐ

20 09253 ด.ญ. จิรชญา

ศรี อรุ ณ

21 09265 ด.ญ. กฤตชญา

ใจหวัง

22 09267 ด.ช. ธนธรณ์

สรวยสุวรรณ

23 09270 ด.ญ. นราวดี

ถนัดการ

24 09301 ด.ญ. ณิ ชารี ย ์

ชาญโลหะการกิจ

25 09626 ด.ช. ปวริ ศร

ปานดี

26 10104 ด.ญ. ปภานัน

อุดมเขตร์

27 10135 ด.ช. วาริ

นุตยกุล

28 10141 ด.ญ. พัทธ์ธีรา

รัตนศรี บวั ทอง

29 10652 ด.ช. ธนนันท์

เพ่งจิต

30 11116 ด.ช. รัฏฐาธิ ป

อนุสสรราชกิจ

