
ครูประจําชั�น                              ครูสมคิด  แก้ววงศ์วาลย์ จํานวนนักเรียน 37 คน 15 คน 22 คน

เลขที�

1 06009 ด.ญ. ณัฐพัชร์ เพ็ชรรัตน์

2 06359 ด.ช. ภูมิยศ บุญบรรเทิง

3 06387 ด.ญ. ภูริชา กิจสกุล

4 06452 ด.ญ. กวิสรา เนตรบุตร

5 06461 ด.ช. กันดิศ เสาวรส

6 06502 ด.ช. ตรีเดช เรืองพร้อม

7 06503 ด.ญ. สุธีร์ธิดา ปิยะอักษรศักดิ�

8 06603 ด.ญ. ธีรตี สว่างยิ�ง

9 06950 ด.ญ. ณิชนันทน์ สุวิกะปกรณ์กุล

10 07523 ด.ญ. สุรารักษ์ ชัยพัฒนาการ

11 07538 ด.ช. ศิระ สุพิชญางกูร

12 07594 ด.ช. พีรพัฒน์ รักษาสิริโรจน์

13 07649 ด.ช. รัฐภูมิ ระหว่างบ้าน

14 07655 ด.ช. ธนบดี พูนพิริยะ

15 07660 ด.ญ. รวินท์นิภา บัณฑิตเวชกร

16 07691 ด.ญ. ศศิประภา จันทร์พรายศรี

17 07698 ด.ญ. ลลิสา ธัชชัยชวลิต

18 07713 ด.ช. ธีมศิ� เจริญพิทักษ์พร

19 07722 ด.ญ. สิริกร เดชราช

20 07725 ด.ช. พุฒิเมธ ยงค์

21 07738 ด.ญ. เกษศิณีพร เกษจินดาธนวัจน์

22 07743 ด.ญ. สิริกาญจน์ แชประเสริฐ

23 07749 ด.ช. พรฐิติ เอมะกาญจนาสุกิจ

24 07849 ด.ช. ณัฏฐ์กร วงศ์วิเศษกาญจน์

25 07984 ด.ช. ตฤณ แสงวัฒนรัตน์

26 08091 ด.ญ. นันท์ณภัส ชลเกตุ

27 09046 ด.ญ. มีนารินทร์ อิทธิธนาพันธ์

28 09582 ด.ช. อชิระ วันสาสืบ

29 10127 ด.ช. ปภังกร อรรถปรีดี

30 10594 ด.ญ. อมลรดา กากแก้ว

31 10833 ด.ญ. อิงธาร พลายมาศ

32 10834 ด.ญ. พิชญ์สินี ชูรัตน์

33 10837 ด.ญ. ชนนิกานต์ พินิจสุวรรณ

34 10838 ด.ญ. ณัฐรดา บัวสุวรรณ

35 11098 ด.ญ. พชรบงกช วงศ์วิสิฐตระกูล

36 11128 ด.ญ. อรชา ขุนเนียม

37 11163 ด.ช. พิสิฐพงศ์ มุจจลินทร์กูล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 2/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูภาวิณี  ช้างรู้กิจ จํานวนนักเรียน 36 คน 14 คน 22 คน

เลขที�

1 05866 ด.ญ. แพรวา ไชยวัฒน์

2 06345 ด.ญ. อันนา สิทธิวงศ์

3 06348 ด.ญ. เพียงรัก นพรัตน์

4 06351 ด.ญ. ณปภัช ศุภดิษฐ์

5 06374 ด.ช. เมธาสิทธิ� ชีวะธรรมานนท์

6 06378 ด.ช. ณัทศักย์ นิพนุติยันต์

7 06380 ด.ช. ชญานนท์ สุขวิทยาวงษ์

8 06381 ด.ญ. ณัฐรินีย์ อมรอนุกูล

9 06415 ด.ญ. ฉัตรชนก สาริกิจ

10 06458 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ วาณิชธัญญะ

11 06590 ด.ญ. สุภัสสรา สวนไพรินทร์

12 07135 ด.ช. ปิยพัฒน์ แสงสุวรรณ

13 07633 ด.ช. ธีรภัทร ภูสีเงิน

14 07663 ด.ช. ธีร์ธวัช ทองเพ็ชร์

15 07670 ด.ญ. อภิชญา เทพจิตรา

16 07685 ด.ญ. ภวริศา ไชยวัฒน์มาลากุล

17 07699 ด.ญ. นันท์นภัส ชาติศรีศักดิ�

18 07720 ด.ช. วัฒนานนท์ ศรีสกุล

19 07735 ด.ช. อชิตะ จันมี

20 07736 ด.ญ. พิมพ์ชนก สุวรรณพลาย

21 07737 ด.ญ. พิมพ์ณัฎฐา พรสิทธิสุวรรณ

22 07739 ด.ญ. ฐิติกานต์ ด้วงสกุล

23 07740 ด.ช. พสธร บุญรอด

24 07750 ด.ญ. ภัทรชนน รุ่งชวาลนนท์

25 07918 ด.ช. ชุติภาส  กํามะหยี�

26 07934 ด.ช. กรวิชญ์ พลายแก้ว

27 08092 ด.ญ. นภัสกาน ดีอําไพ

28 08583 ด.ญ. พิมพกานต์ ดุรงควิบูลย์

29 09018 ด.ญ. ธนภัทร วงศ์สุโชโต

30 09526 ด.ญ. สุทธาภา ทองพูล

31 09544 ด.ช. ณพล กาญจนโอภาส

32 10118 ด.ช. อธิปฐากูร หล้าสวัสดิ�

33 10134 ด.ญ. กัญญพัชร ผลแย้ม

34 10829 ด.ญ. กุลิสรา คชเสนี

35 10835 ด.ญ. พีรชยา นุชประเสริฐ

36 11171 ด.ญ. ณัฐวลัญญ์ พงษ์สัตยา

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 2/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563



ครูประจําชั�น                              ครูพัชรี  ยวนลา จํานวนนักเรียน 35 คน 15 คน 20 คน

เลขที�

1 06333 ด.ช. ณรงค์เทพ อินทวิสัย

2 06334 ด.ช. อภิพล แพทยานนท์

3 06343 ด.ญ. ปางกัลยา โยมสิน

4 06353 ด.ช. ณัฐรินทร์ ติวาพิสิษฐ์

5 06361 ด.ช. ชาคร มีทรัพย์ไพศาล

6 06365 ด.ญ. พัชรณัฏฐ คุปตะอมรพันธ์

7 06366 ด.ญ. เอวิตรา โพธิ�ทอง

8 06450 ด.ญ. อภิชญา เศรษฐกูลวิชัย

9 06568 ด.ช. รัชวิน ลอยสมุทร

10 06591 ด.ช. พิโยธัญ ดวงศรี

11 07133 ด.ญ. จันธัสมา อุทัยวัณณ์

12 07607 ด.ญ. เบญญาภา มิ�งอารีวาณิช

13 07640 ด.ญ. พลอยนภัส แก้วประเสริฐ

14 07659 ด.ญ. กวิณณุช มาลัยนวล

15 07671 ด.ช. อชิระ เทพจิตรา

16 07681 ด.ญ. ปริยากร พรหมประกอบ

17 07694 ด.ญ. ณัชชญา สําลีรัตน์

18 07701 ด.ช. วริษฐ์ ธรรมสุรีย์

19 07702 ด.ญ. อนัญญา กันตะสุวรรณ์

20 07704 ด.ญ. พิมพ์ชนก บุญลือ

21 07724 ด.ญ. ลักษิกา ธานีปกรณ์

22 07912 ด.ญ. พิชญ์ญาดา ตีวา

23 07932 ด.ช. บุริศร์ รังษิปัญญาภรณ์

24 08087 ด.ญ. มาริณ ศรีวุฒิเสถียร

25 09036 ด.ญ. สุภัสสรา ทับจันทร์

26 09041 ด.ญ. จิดาภา ศรีวิเชียร

27 09068 ด.ญ. ภัทรกัญญา ศิริธัญญากร

28 09617 ด.ญ. อภิชญา พ่วงตระกูล

29 10119 ด.ช. รพีพัทร สกุลรักภักดี

30 10130 ด.ช. ภูริภัทร สุขสุสาสน์

31 10830 ด.ช. นรบดี จีวะสุวรรณ

32 10841 ด.ญ. นคนันทินี นิมา

33 11124 ด.ช. กันตชาติ บินอุมา

34 11129 ด.ช. ณัฐนน ทองมี

35 11170 ด.ช. กิตติวินท์ พัดทอง

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 2/3



ครูประจําชั�น                              ครูอัจฉราพร  รุ่งโรจน์ จํานวนนักเรียน 36 คน 15 คน 21 คน

เลขที�

1 06209 ด.ช. จิรกร ตั�งเกรียงกิจ

2 06335 ด.ญ. เกสรา เล็กขาว

3 06362 ด.ญ. ภาวรินทร์ ฮัดเจสสัน

4 06364 ด.ญ. แพรวขวัญ รุจิวรารัตน์

5 06370 ด.ช. ธีรวีร์ รัตนคาม

6 06382 ด.ช. ปภาวิน ศิริวงษ์

7 06388 ด.ช. สุวิจักขณ์ พูลสวัสดิ�

8 06390 ด.ช. วนัส ศรีทองหนู

9 06462 ด.ช. พริษฐ์ พันธุมจินดา

10 06497 ด.ญ. หัทยาพร ปัญญาสาระคุณ

11 06593 ด.ช. ธนภัทร กั�วมาลา

12 07528 ด.ญ. ทัตพิชา แสงสุวรรณ

13 07642 ด.ญ. พิชญาภา ทีปประสาน

14 07643 ด.ญ. นภัสนันท์ บัวคง

15 07658 ด.ญ. นภัทร เฮงเลี�ยง

16 07664 ด.ช. ศุภวิชญ์ อภิรติมัย

17 07669 ด.ช. นิปุณ ทองคํา

18 07676 ด.ญ. จิดาภา พยุงพงศ์พันธ์

19 07703 ด.ญ. ชินดี หิรัญลาภ

20 07723 ด.ญ. นันทรัตน์ รักษาสุข

21 07745 ด.ญ. ปชาบดี เอมอมร

22 07746 ด.ช. ปันกร วิสุทธิธรรม

23 08084 ด.ญ. สุพิชญา  ประยงค์พันธ์

24 09037 ด.ช. วีรศิลป์ จิวะเจริญชัย

25 09515 ด.ญ. พลอยพิชชา อภิรติกุล

26 09531 ด.ญ. ปาริฉัตร คําโพธิ�

27 09619 ด.ญ. วราลี เพชรรัตน์

28 10126 ด.ช. พศิน จินดาดํารงเวช

29 10131 ด.ช. ภคิน จิตตภัสสร

30 10137 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ ธเนศานุรักษ์

31 10598 ด.ญ. สมิตานัน รัตนจิรังชัย

32 10839 ด.ช. ษุภษิณ วงศ์กุมภ์

33 11097 ด.ช. ณัฐชนน ธรรมวงศ์

34 11127 ด.ญ. กมลพชรชนก กณาพันธุ์

35 11131 ด.ญ. ณัฐณิชา ดาบสมเด็จ

36 11162 ด.ญ. อภิรัญญา ฮาร์ซรัฐ

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 2/4

ชาย หญิง
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