
ครูประจําชั�น                              ครูสุดาสมร  นุตเวช  จํานวนนักเรียน 32 คน 14 คน 18 คน

เลขที�

1 05701 ด.ญ. มณิภา ประถมสาสน์

2 05726 ด.ช. วิวัฒนา พุ่มวิวัฒนา

3 05868 ด.ช. จักรพล ทัศนโกศล

4 05878 ด.ญ. ณัชชา อรัณยกานนท์

5 05890 ด.ช. วิชญ์พล ทองชิว

6 05897 ด.ญ. แสนดี สังข์สุวรรณ

7 05905 ด.ช. ณฐภัทร ธิตินันทน์

8 05951 ด.ญ. ณิชารีย์ สิทธิชอบธรรม

9 06031 ด.ช. ยศพนธ์ แสงวัฒนรัตน์

10 06630 ด.ญ. ปัณฑารีย์ กสิวัฒน์

11 06810 ด.ช. พลช วิเชียรไพศาล

12 06971 ด.ญ. ทอสายรุ้ง โฉมเฉลา

13 07138 ด.ญ. กีรติยา คุโณภาสวรกุล

14 07152 ด.ญ. หทัยพันธ์น ธนาอภินันทน์

15 07164 ด.ช. คณพศ นาคทอง

16 07169 ด.ช. กรกฎ กลิ�นสุคนธ์

17 07193 ด.ญ. ปณิดา อานามนารถ

18 07207 ด.ช. วรัท วรนิตินันท์

19 07211 ด.ญ. สวพัชร์ เทพนําโสมนัสส์

20 07214 ด.ญ. พิชญาภา คุ้มพันธุ์

21 07258 ด.ญ. ปาลิตา มารศรี

22 07357 ด.ช. จักร์รวี สุดใจชื�น

23 07385 ด.ช. ทินกฤต ถิรดิลกพัฒน์

24 07501 ด.ญ. สหัสเนตร สุจริตสถิตานนท์

25 07570 ด.ญ. ภูริสา จันทน์พยอม

26 10153 ด.ช. ศิวัฒน์ภูมิ ทะริ

27 10181 ด.ช. ภัทรกิจ จั�นทอง

28 10185 ด.ญ. กุลพรภัสร์ ศิริสุวัฒน์

29 10191 ด.ญ. ณัชชา สิงหะผลิน

30 10599 ด.ช. พงศ์ภรณ์ สันติอุปถัมภ์

31 10611 ด.ญ. เมนิชรินทร์ มหาอัศวนนท์

32 10613 ด.ญ. เปมิกา ฉั�วศรีสกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 3/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูชนิตา  สีตาบุตร จํานวนนักเรียน 31 คน 14 คน 17 คน

เลขที�

1 05780 ด.ญ. จิณณพัต ฉัตรแก้ว

2 05867 ด.ญ. นภสร พรมโสภา

3 05870 ด.ญ. อลิศา สิงห์คํา

4 05888 ด.ช. กรวิชญ์ กิจพิทักษ์

5 05892 ด.ญ. ศุภรดา ไตรนิคม

6 05899 ด.ญ. ศศิรวี เพ็งเจริญ

7 05908 ด.ญ. ปิณิดา สุนทรภัค

8 05911 ด.ช. กีรติกร ใจกล้า

9 05929 ด.ญ. ศศิวิมล ชุณหสวัสดิกุล

10 05948 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ จันทร

11 05961 ด.ญ. ภูษิตา ตรงเวโรจน์

12 07170 ด.ญ. ภัทราวรินทร์ เมืองจันทร์

13 07222 ด.ช. ณ ทรรศน์ สิงห์เขียว

14 07228 ด.ช. นรบดี สุ่มสวัสดิ�

15 07264 ด.ช. พีรณัฐ มนาปี

16 07356 ด.ญ. ธฤดี ศรีโนนเฮียง

17 07363 ด.ช. ปัญญากร จุ้ยเจริญ

18 07364 ด.ญ. ภูริชญา ปานนาค

19 07368 ด.ช. กานต์ สุวรรณโชติ

20 07378 ด.ญ. พิชญ์อาภา ลิมป์รุ่งรัตนา

21 07386 ด.ช. เขมณัฏฐ์ เกียรติกุลพิมล

22 07417 ด.ช. พลางกูร พลีพลากร

23 08109 ด.ญ. วิภาดา ทองอร่าม

24 09019 ด.ช. ผกาญจน์ พงษ์ดี

25 09064 ด.ช. ภูมิรพี โมฆรัตน์

26 09127 ด.ญ. เมธาวี สินสถาพรพงศ์

27 10132 ด.ช. ธนทัต สมทรัพย์

28 10164 ด.ช. ก้องภพ มีนาทุ่ง

29 10184 ด.ช. นรบดินทร์ แสวงดี

30 10193 ด.ญ. ภัทราภา อรชุนะกะ

31 10616 ด.ญ. สุชาดา ชูเขียว

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 3/2

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูรัตติยา  วรมติกุล จํานวนนักเรียน 31 คน 12 คน 19 คน

เลขที�

1 05869 ด.ช. ศุภวิชญ์ อนุสนธิอินทรา

2 05872 ด.ญ. ธัญจิรา เกตุปัญญา

3 05876 ด.ญ. กมลชนก สถิตรักษ์วงศ์

4 05877 ด.ช. พบพฤทธ์ สายเงิน

5 05934 ด.ญ. ณิพัทชา ผาดไพบูลย์

6 05955 ด.ช. ธามม์ จัมปาสุต

7 06006 ด.ญ. จิดาภา จินดาประเสริฐ

8 06007 ด.ญ. กันยากร เวชสิทธิ�

9 06030 ด.ญ. กัญญาพัชร พิเรนทร

10 06213 ด.ช. ชัชช์ ธัญญะพงศธร

11 06475 ด.ญ. ภริดา เหลืองหิรัญวุฒิ

12 06592 ด.ญ. พัทรามาศ สุรัตนโสภณ

13 06963 ด.ช. ก้องภพ ธัญญกสิกล

14 07129 ด.ญ. ชนกนันท์ มหาคชาภรณ์

15 07140 ด.ญ. พัชรพร อินทร์หา

16 07145 ด.ช. นราทร โพธิพิบูลย์

17 07177 ด.ญ. ธิษณ์ชนุตร์ อุดมมานะเชษฐ

18 07204 ด.ญ. ปภาพินน์ ปัญญาพินิจนุกูร

19 07263 ด.ญ. ณฐมน ผาสุขตระกูล

20 07375 ด.ช. ชนุตร์ วรรณา

21 07391 ด.ช. พรหมมินทร์ งามจรรยาบรรณ

22 07567 ด.ญ. ศุภสุตา จันทราภรณ์

23 08529 ด.ช. ภาณิตภัทร ชินะโชติ

24 09060 ด.ญ. ปริยากร เลิศประดิษฐ์

25 09083 ด.ช. ปวีณ์กร จันทํา

26 09128 ด.ญ. สุธาสินี สินสถาพรพงศ์

27 10182 ด.ช. ธาวิน วิศยทักษิณ

28 10192 ด.ช. ธนกร ทะวะดี

29 10194 ด.ญ. ธันวารัตน์ บุญพา

30 10617 ด.ญ. สุกัญญา ชูเขียว

31 10671 ด.ญ. กัญญาณาฐ จันทวี

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 3/3

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล



ครูประจําชั�น                              ครูธรรมราช  บุญทิพย์เจริญ จํานวนนักเรียน 32 คน 13 คน 19 คน

เลขที�

1 05785 ด.ช. ชิษณุพงศ์ นุชเทศ

2 05898 ด.ญ. อทภา วงศ์พิบูล

3 05918 ด.ญ. ปารีณา จิระขจรชัยกูล

4 05922 ด.ช. พิพรรธน์ คล้ายสุข

5 05945 ด.ญ. พิณนภัทร์ เกษี

6 05960 ด.ญ. มนสิชา เรืองศรี

7 06026 ด.ช. กฤติน อ่อนจันทร์

8 06185 ด.ช. ภูรีวรรธน์ จํานงรักษา

9 07141 ด.ญ. คนึงชนน์ เพ็ชร์รัตน์

10 07143 ด.ช. ทวีรัชต์ วิญ�ูตระกูล

11 07153 ด.ญ. ลักษิกา ยังประเสริฐ

12 07161 ด.ญ. นภารัฐ พรเจริญ

13 07162 ด.ช. กรกฤษณ์ มิ�งเมือง

14 07163 ด.ญ. อัญชิสา กวี

15 07168 ด.ญ. อาฑิมา หรั�งฉายา

16 07187 ด.ญ. ภัทรภร เจริญวงศ์

17 07190 ด.ญ. อัยยา ลี�ประเสริฐ

18 07196 ด.ญ. นฤชยาย์ คนซื�อ

19 07198 ด.ญ. กานต์ธีรา ใบภูทอง

20 07202 ด.ช. ณยศ ชวนะศักดิ�

21 07212 ด.ช. ณภัทร บุตรสุริยะวงศ์

22 07213 ด.ญ. แทนดาวลดา ลาไม้

23 07347 ด.ญ. กนกกาญจน์ คุ้มวงษ์

24 07362 ด.ช. พัสกร พิรุณสาร

25 09016 ด.ช. กฤตยชญ์ เจียมเจริญ

26 09017 ด.ญ. สิริสิฐิฎา ปุญสิริ

27 09111 ด.ช. ศาศวรรษศ์ ศรีมาลานนท์

28 10187 ด.ญ. ปิ�นปินัทธ์ สลักคํา

29 10188 ด.ญ. ชลธิชา เกษไชย

30 10190 ด.ช. พงศกร ลิมกุล

31 10607 ด.ช. ฑีนฤทธิ� คูหาทอง

32 10657 ด.ญ. พีรยา ปิติสินชูชัย

ชื�อ - สกุล

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 3/4

ชาย หญิง
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