
ครูประจําชั�น                                  ครูวรรณา  เปลี�ยนพุ่ม จํานวนนักเรียน 32 คน 11 คน 21 คน

เลขที�

1 05367 น.ส. ณภัทร ตันสุวรรณ

2 05468 ด.ญ. อุชุตา วงศ์รัตน์

3 05475 ด.ช. ชุติพนธ์ อุชชิน

4 05554 ด.ญ. ธนภร บุณยะผลึก

5 05885 น.ส. สุพิชชา ตันติสันติวงศ์

6 05978 นาย ธนชล โพธิ�ขอม

7 06449 นาย ดณัฐ เศรษฐจันทร

8 06478 ด.ช. กรณ์ ปานชี

9 06705 ด.ญ. พุดพิชญา สุวรรณเดชากุล

10 06717 ด.ช. รัฐนันท์ รัตนนาคินทร์

11 06726 ด.ช. ธนบดี ประทีปบุษกร

12 06731 น.ส. จินตนาการ ใจซื�อกุล

13 06734 น.ส. ปารดา สอนใจ

14 06737 ด.ญ. โมนีค วาริทธิ�ศา พุสตี�

15 06741 ด.ญ. พรชนิตว์ ชิตวัฒนานนท์

16 06753 ด.ญ. ณัฐชยา เขมจิตตกุล

17 06764 ด.ช. ตรีธวัฒน์ กังวานกิจยืนยง

18 06768 ด.ญ. คุลิกา วิญ�ูตระกูล

19 06774 ด.ช. กานต์ แซ่เหลียว

20 06777 ด.ญ. ณัชชา ผุดผ่อง

21 06799 ด.ญ. รัญชิดา เครือคําฝั�น

22 06888 ด.ญ. สุกมล ทองมาก

23 06998 ด.ญ. ชนาภา ราชฤทธิ�

24 07070 นาย สิทธัตถภูมิ จันทะโพธิพงษ์

25 07420 ด.ญ. ปรียาลักษณ์ ชัว

26 08034 ด.ญ. ณฎา ตนุนาถ

27 09069 ด.ช. ธนวรรธน์ ภู่เปี�ยม

28 09525 ด.ช. นศิษฏ์ สรรพโภคา

29 10093 ด.ญ. ประภัสสร สุคนธรส

30 10094 น.ส. ภควดี บุญย่อ

31 11591 น.ส. ฐิตารัตน์ จันทร์ประสิทธิ�

32 11611 น.ส. พรหมภัสสร ศรีเพ็ชรไทย
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ครูประจําชั�น   ครูเพียงเพ็ญ  พุกกิริยา จํานวนนักเรียน 51 คน 24 คน 27 คน

เลขที�

1 05129 นาย สุรพัศ ภักดีทัย

2 05345 นาย ทัพธรรม ทิพย์นวล

3 05473 น.ส. ธัญวรัตม์ นาถนิติธาดา

4 05474 นาย นพชัย ศุภวัชระ

5 05487 นาย จิรทิปต์ อนุสนธิอินทรา

6 05496 ด.ญ. วชิราภรณ์ การทรัพย์เวชกิจ

7 05498 นาย อธิษฐ์ ธารทิพย์จิตเกษม

8 05499 น.ส. ธัญยรัตน์ ธัญสนันตน์

9 05504 ด.ช. ชนวีร์ จิตรบํารุง

10 05505 ด.ญ. เบญจสิริ ลิ�มณรงค์

11 05506 น.ส. นีราธรรม วงศ์วิลาศ

12 05528 ด.ญ. ปณิชา ธันย์ธาดากุล

13 05555 ด.ญ. พิมพ์มาดา ปานประสงค์

14 05559 ด.ช. พสธร วัฒนชาติ

15 05560 น.ส. เปมิกา สืบสายอ่อน

16 05661 ด.ญ. รัชนีวิภา ภู่สุวรรณ์

17 05703 ด.ญ. ปุณยานุช ประถมบุตร

18 06210 ด.ช. นัทธพงศ์ บุญ-หลง

19 06479 ด.ญ. ณพรรษ ศิริแก้ว

20 06695 ด.ญ. รมิดา การนา

21 06699 ด.ช. วิชชากร ขมิ�นเขียว

22 06703 น.ส. ชวัลญา มาเทศน์

23 06706 ด.ญ. จิรวดี แสงฉาย

24 06728 ด.ญ. เกศกนก เหรียญไพบูลย์

25 06729 น.ส. ปภาวรินทร์ ปัญญามี

26 06732 ด.ช. ภูมิไผท เผ่าไทย

27 06733 ด.ช. พิช�ุตม์ ตันพูน

28 06735 นาย สรรค์สิริ ชัยสิทธิ�สงวน

29 06738 ด.ช. ปุณณวิช อ่วมเจริญ

30 06743 ด.ญ. ภัทรามาศ มีประดิษฐ์

31 06745 ด.ญ. อารี เรืองจุ้ย

32 06758 ด.ช. กรประวิชษ์ สุวรรณจิตร

33 06761 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ปฏิมาวดี

34 06762 ด.ญ. ปัณฑรีย์ ไพศาลวัชรกิจ

35 06782 น.ส. พิชชา ชมภูทีป

36 06792 ด.ช. ปภังกร วานิชผล

37 06801 ด.ช. วรธน มีมูล

38 06802 ด.ช. ชายปิติ วงศ์จิรไพฑูรย์

39 06896 ด.ญ. พีรดา สิริบุญโรจน์

40 07944 ด.ช. กิติพัฒน์ ลีลาจิรัญญ์กุล

41 08530 ด.ช. สุวิจักขณ์ หมอปาร้า

42 08996 ด.ช. พอดี สถิตพันธุ์เวชา

43 09062 ด.ญ. อมราวดี สุขประเสริฐ

44 09552 ด.ญ. สมิตา ชํานิปั�น

45 09558 ด.ช. ปวริศ พิศิษฐการ

46 09829 ด.ญ. พิชญากร บัวสุวรรณ

47 10086 ด.ช. เอรานนท์ ธนียเสนีย์

48 10087 ด.ญ. ปรายหนาว บุณยะรัตเวช

49 10095 ด.ญ. ณัฐธิดา รุณหิวา

50 10096 ด.ช. ชญสัณห์ สภาวสุ

51 10157 ด.ช. คามิน จิตตภัสสร
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ครูประจําชั�น   ครูจิตรา  รุ่งเรือง จํานวนนักเรียน 45 คน 15 คน 30 คน

เลขที� แผน

1 05466 น.ส. สุทธิดา ทองบ่อ

2 05469 ด.ญ. ศลิษา มงคลสวัสดิ�

3 05476 น.ส. เรณุกา เตชะปรีชาวงศ์

4 05477 ด.ช. ธีทัต ตั�งเกรียงกิจ

5 05501 นาย กิตติ�ชนม์ พงษ์สุพรรณ

6 05508 น.ส. อรจิรา ปัญญาชัยวุฒิ

7 05720 น.ส. ศุภลดา สันติศิริ

8 05979 ด.ญ. กุลศศิภรณ์ วงศธรธนานันต์

9 06211 ด.ญ. สิรินารา ทองทั�ว

10 06441 นาย ณัฐชนน เกตุเจริญ

11 06640 นาย ฉัตรกมล ชํ�าชอง

12 06692 ด.ช. ปิยังกูร สิงหพรรค

13 06707 นาย จักรพงษ์ ลิ�มรู้

14 06708 นาย ภูรีภัทร ถนอมพุดซา

15 06709 น.ส. ธวัลรัตน์ นันทวิสัย

16 06713 นาย สิรภพ โพธิ�น้อย

17 06718 ด.ญ. กิตติมา จตุราพิศพรชัย

18 06725 น.ส. กชกร แสงวัฒนรัตน์

19 06727 ด.ญ. ณัฐนนท์ จรูญโรจน์

20 06769 ด.ญ. กฤตชญาภา สงวนสัตย์

21 06772 ด.ญ. แสงประภา ไพรัตน์

22 06776 ด.ญ. ธนพร ครึ�มกลาง

23 06834 ด.ญ. มัชฌิมา วชิรนรเศรษฐ์

24 07105 ด.ญ. พัชรนันท์ เพชรแก้วกุล

25 07436 ด.ญ. กุลธรา การุณยวนิช

26 07953 ด.ญ. นาโอมิ นาราจอส

27 08432 ด.ญ. ชลธิชา ชิณกธรรม

28 08590 ด.ญ. พัชรพร ศิริโชติ

29 09540 ด.ญ. สุพิชญา กงทอง

30 09830 ด.ญ. ชัญญนิษฐ์ พงค์สุวรรณ

31 09831 ด.ญ. นูรันย์ ชามส์ เอล ดิน

32 09832 ด.ช. ปรเมศ ชุมพล ณ อยุธยา

33 09834 ด.ช. วีรภัทร ปรุงอาวุธ

34 09835 ด.ญ. ลักษิกา ไชยลังการ

35 09836 ด.ญ. ทิพาอร เดชปัญญาวิมล

36 09837 ด.ญ. นวพร กาญจนชม

37 09838 ด.ช. นนท์ เจริญไชย

38 10075 ด.ญ. พัชรณัฏฐ์ นิตรมร

39 10076 ด.ช. ยศพัทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

40 10078 ด.ญ. ดาวิษา ชูทรงเดช

41 10081 ด.ช. อภิมงคล แก้วเมือง

42 10082 ด.ญ. เอเซีย มานะธัญญา

43 10085 ด.ญ. อัญญาวี พัฒนติณณ์โสภณ

44 10088 ด.ช. อเนชินท์ อินจันทร์

45 10090 ด.ช. ตฤษนันท์ รัตนจิรังชัย

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

ชื�อ - สกุล

หญิงชาย

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 4/3


	ม.4 

