
ครูประจําชั�น                              ครูนิภาดา  กันทมา  จํานวนนักเรียน 37 คน 15 คน 22 คน

เลขที�

1 06804 ด.ช. รวิศ ศิริภิญโญภาพ

2 06830 ด.ช. ธีรุตม์ สุชาโต

3 06927 ด.ช. วงศธร คล้ายแก้ว

4 06953 ด.ญ. ชนิดาภา ประภาสโนบล

5 07013 ด.ช. อภิวิชญ์ คล่องเชิงสาน

6 07092 ด.ช. ปาโมกข์ เล็กรักชาติ

7 07525 ด.ญ. ภวริศา อุไรรัตน์

8 07537 ด.ช. วิชญ การุณยวนิช

9 07539 ด.ญ. ลภัสรดา สุพิชญางกูร

10 07892 ด.ญ. อิชยา สุขประดิษฐ์

11 07896 ด.ช. นิปุณ จึงรุ่งเรืองถาวร

12 08094 ด.ญ. พรนภัส ภักดี

13 08119 ด.ช. พิพัฒน์ ชิตวัฒนานนท์

14 08133 ด.ญ. พลอยแพร วินโกมินทร์

15 08142 ด.ญ. วรัทยา พินพิพัฒน์

16 08150 ด.ญ. แทนเพชร จามรเธียร

17 08153 ด.ญ. ณพิชญา สุขเจริญ

18 08158 ด.ญ. นตวัน ศรีอาวุธ

19 08159 ด.ญ. ณัฐนันท์ ผลพิบูลสุนทร

20 08161 ด.ช. โรเบิร์ต อาดัม อินเนส

21 08163 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จารภียะ

22 08165 ด.ญ. สิริกานดา เขียวบุญปลูก

23 08175 ด.ญ. พิมพ์นารา เจาประเสริฐ

24 08206 ด.ญ. ณัทกาญจน์ รอดเงิน

25 08389 ด.ญ. ศิรดา ขอบุตร

26 08390 ด.ช. สยมภู จูประจักษ์

27 08405 ด.ช. ปวริศร วิริยะประสิทธิ�

28 08577 ด.ช. ชวิน พุ่มจีน

29 08591 ด.ญ. กัลยภรณ์ พูนแสงศิริ

30 10139 ด.ญ. อมัตทราวดี สุริยภาณุวัฒน์

31 10600 ด.ญ. ธวัลรัตน์ สันติอุปถัมภ์

32 11113 ด.ญ. พิมพ์ชนก ใจเสือ

33 11191 ด.ญ. กานต์รวี ขันติโล

34 11233 ด.ช. กฤตธัช ศาสตราบุตร

35 11298 ด.ช. นัทธคุณ เสนีวงค์ ณ อยุธยา

36 11301 ด.ญ. กวินธิดา เจริญนภาพร

37 11302 ด.ญ. มนัสนันท์ เดชา

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 1/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูสุรีย์  สระศรีสม จํานวนนักเรียน 33 คน 12 คน 21 คน

เลขที�

1 06822 ด.ญ. นิชกานต์ นวมถนอม

2 06826 ด.ญ. ฐานิดา พฤกษ์สถาพร

3 06829 ด.ญ. สิริยากร หงษ์รักษ์

4 06849 ด.ญ. จิรัญภา เรืองศรี

5 06856 ด.ญ. กมลพร อาภาสิวะ

6 06933 ด.ญ. ณฤดี เกียรติ�ศักดาวงศ์

7 06945 ด.ญ. ธนิรัศมิ� กิตติวัฒโนคุณ

8 06947 ด.ญ. พรกนก พุฒพิสุทธิ�

9 07113 ด.ญ. กุลนัดดา แสงสุริศรี

10 07131 ด.ญ. พิมมาดา บุตรดี

11 07230 ด.ญ. วรธิดาภา ชาววัง

12 07574 ด.ญ. ณัฐกฤตา ชัว

13 07917 ด.ช. ธีรวีร์ พงศ์แสนยากร

14 08077 ด.ช. พีรวัส นิรมลพิศาล

15 08176 ด.ญ. ชุติกาญจน์ วงศ์ทวีรัตน์

16 08184 ด.ช. รัชชานนท์ บัณฑิตเวชกร

17 08190 ด.ช. ปภังกร อรรธนิศาสุข

18 08193 ด.ช. ภูมินันท์ วรนาถศุภกิจ

19 08194 ด.ญ. ฉัตรปภัสสร บัวสา

20 08199 ด.ญ. ธวัลพร แสงกลับ

21 08383 ด.ช. พีรดนย์ ศรีเจริญทรัพย์

22 08384 ด.ช. ภูวิศ ชินะโชติ

23 08385 ด.ช. นนทวัชร์ ม่วงพัฒน์

24 08391 ด.ญ. วรวลัญช์ สนธิเมตตาพร

25 08573 ด.ช. อชิตะ เชิญขวัญ

26 09112 ด.ญ. ณภัทรสนันธ์ ศรีมาลานนท์

27 09615 ด.ญ. นภัสสร อรุณไพร

28 11111 ด.ญ. เบญญาภา งามจรรยาภรณ์

29 11303 ด.ช. กิตตภณ มโนขันธ์

30 11304 ด.ญ. ภูริชญา เดชสิริปิยฉัตร

31 11306 ด.ญ. ลดาพร หาญพละ

32 11307 ด.ช. ธนัชกร สภาวสุ

33 11622 ด.ช. ไทธนา สังขปาโณ

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 1/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563



ครูประจําชั�น                              ครูสมพร  ประสารวงศ์ จํานวนนักเรียน 34 คน 13 คน 21 คน

เลขที�

1 06807 ด.ช. แทนคุณ ม่วงอ้น

2 06818 ด.ญ. ศิรภัสสร คงประเสริฐ

3 06820 ด.ช. ณดล มณีรัตน์

4 06824 ด.ช. ศุภการณต์ สุวรรณจิตร

5 06836 ด.ญ. พิชญาดา ศิริธง

6 06837 ด.ญ. ภริม วงษ์สอาด

7 06850 ด.ช. ธีทัต ลิ�มชุณหรัตน์

8 06854 ด.ช. ณฐกรร นฤคนธ์

9 06864 ด.ญ. ชนิดาภา วัชระสุขโพธิ�

10 06867 ด.ช. นรวิชญ์ วรภัทร์

11 06935 ด.ญ. ตลับรัก ปัญญาชัยวุฒิ

12 06936 ด.ญ. วริศรา บัวรุ่ง

13 06942 ด.ช. ภัทรชัย ศิริอวยชัย

14 07086 ด.ช. เกษมศักดิ� สุขสุพืช

15 07112 ด.ญ. ผณิลดา ศุภวรางกูล

16 08134 ด.ช. ชวัศ ล้อประดิษฐ์พงษ์

17 08148 ด.ญ. จิรภัทร จิรภัคสิริ

18 08160 ด.ญ. มธุรินรัตน์ จ่างแก้ว

19 08168 ด.ญ. อลิสา กิตติ�ชรินดา

20 08172 ด.ญ. พสินี ประทีปบุษกร

21 08208 ด.ญ. กานต์สินี จรูญศรีวัฒนา

22 08209 ด.ญ. ลฎาภา ติดชัย

23 08211 ด.ช. ภวัต จันทารัตน์

24 08402 ด.ญ. กมลชนก วิวัฒนชัยวงศ์

25 09522 ด.ช. ศุภกร เขียวหวาน

26 10121 ด.ญ. อริยญาณ ศิริวงศ์วิบูลย์

27 10593 ด.ญ. ปุณยาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

28 10604 ด.ญ. ภัทราพร อรชุนะกะ

29 11155 ด.ญ. พริมา พาณิชยเวชสันติ

30 11308 ด.ช. ฑิปปกรณ์ คูหาทอง

31 11529 ด.ช. ชนธัญ วงศ์ช่อฟ้า

32 11612 ด.ญ. กวิสรา ตรีตรง

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 1/3



ครูประจําชั�น                              ครูวีรานุช  วิจารณ์ปรีชา จํานวนนักเรียน 32 คน 15 คน 17 คน

เลขที�

1 06828 ด.ญ. ภีมภัสสร์ วงศ์ทองศรี

2 06838 ด.ช. ธีธัช หล่อตระกูลชัย

3 06847 ด.ญ. ณิชา ศรีรมย์

4 06859 ด.ช. นท เชี�ยวสมุทร

5 06948 ด.ช. ปวรัศฐ์ ประภาปิตินันทน์

6 06949 ด.ญ. ธนัชชา พิลาลี

7 07884 ด.ญ. พิริยาภรณ์ ทีปประสาน

8 07897 ด.ญ. นิรินธน์ จึงรุ่งเรืองถาวร

9 07975 ด.ช. สิรวิชญ์ โพธิ�น้อย

10 08120 ด.ช. อธิษฐ์ ลูกไม้พรรณ

11 08126 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ ปานนาค

12 08129 ด.ญ. ณัฐนันท์ พันธ์โสภณ

13 08136 ด.ช. ธนภัทร รังสิติยากร

14 08152 ด.ญ. ปุณฑริกา เหลืองไพบูลย์

15 08170 ด.ช. กษิดิศ กลิ�นอินทร์

16 08186 ด.ช. กิตติภัค ถนัดการ

17 08198 ด.ญ. ณิชนันทน์ จิวะเจริญชัย

18 08205 ด.ญ. ธัญญ์นรี โชคภิรมย์รักษ์

19 08394 ด.ญ. ณฤดี ชินะโชติ

20 08396 ด.ช. ชนัญ�ู เมฆแก้ว

21 08400 ด.ญ. ภิญญดา จินตสูต

22 08517 ด.ช. สัมปันโน แก้วภิญโญ

23 09517 ด.ช. จิตรคุบต์ ศรีสวัสดิ�

24 09633 ด.ญ. ณิธชารัศม์ ชโลปถัมภ์

25 10048 ด.ญ. วราสรินทร์ รุ่งแจ้ง

26 10161 ด.ญ. ธณิสร ทองแพง

27 11119 ด.ญ. ชนกพร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

28 11542 ด.ช. ปรินทร ขันทอง

29 11605 ด.ญ. ชนภ์ฏฬส์ อรัญญภูมิ

30 11607 ด.ญ. อชิรญา วัชรพุกก์

31 11621 ด.ช. อริย์ธัช สังฆโมลี

32 11623 ด.ช. ธนัช จงนภาศิริกูร

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 1/4

ชาย หญิง
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