
ครูประจําชั�น                                  ครูเสวคนธ์  ณ น่าน จํานวนนักเรียน 29 คน 14 คน 15 คน

เลขที�

1 04130 น.ส. นวินดา แท่งทองคํา

2 04609 นาย กฤษฎิ� ลิ�มทองสิทธิคุณ

3 04682 นาย ณัฐภัทร คล่องเชิงสาน

4 05012 นาย พศิน แก้วนคร

5 05392 น.ส. กนกพร ศรีศุภสุพรรณ

6 05792 น.ส. อชิรญาณ์ สําราญพยอมสุข

7 05817 น.ส. ฐิตาพร พุกพันธุ์

8 05837 น.ส. นันทประภา ประภาตะนันทน์

9 05839 น.ส. ณัฐชยา อิ�มกลับ

10 05846 นาย พีรภูมิ ตันติวิจิตร

11 05935 นาย ภาคภูมิ มีประดิษฐ์

12 05973 น.ส. พิมพ์นิภา นิพิฐเจนกิจ

13 05989 นาย ปณชัย ลิมปวรกุล

14 06178 น.ส. สรัลชนา รัตนสินธุ์

15 06195 นาย เสฏฐพงศ์ เพชรวิบูล

16 07130 น.ส. ณัฐกฤตา ศรีชนะ

17 07450 น.ส. อาทิตยา พลีพลากร

18 07939 น.ส. ศรัณพร บุญรอด

19 08828 นาย เพทาย กระจ่างประทีป

20 08832 นาย สุวิจักขณ์ มัฎฐาพันธ์

21 08835 น.ส. มาธินี ทองจีน

22 08836 นาย ณัฐ ภูวนาถศรัณญา

23 08837 น.ส. ณัญยธร เขียนสันเทียะ

24 08838 นาย ชัยภัทร ติยะวิบูลย์ศิริ

25 09007 นาย ณฤทธิ�พันธ์ เดชปัญญาวิมล

26 09048 นาย พัสกร ครูอ้น

27 09123 น.ส. ศุภิสรา สุบรรณพงษ์

28 09124 นาย ปัณณวิชญ์ กรวาทิน

29 10666 น.ส. ฐานิสา มณีเศวต

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น  มัธยมศึกษาปีที� 6/1

ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โครงการแลกเปลี�นน 23 กค.62 (EF ประเทศสหรัฐอเมริกา)



ครูประจําชั�น   ครูเนื�อน้อง  สถิตย์กสิกรรม จํานวนนักเรียน 49 คน 27 คน 22 คน

เลขที�

1 04131 น.ส. ณญาดา แท่งทองคํา

2 04591 นาย ธนทัต พนัสเจริญ

3 04601 นาย นาวาศิลป์ สายเงิน

4 04607 น.ส. ณัชชา สุขวิทยาวงษ์

5 04608 น.ส. อรนลิน บุญจินต์

6 04618 นาย ภูริช กิจสกุล

7 04625 นาย ฉันท์ชนก ศรีสว่าง

8 04627 น.ส. ธนัญญา แดงโร่

9 04669 น.ส. รุ่งธีรา วงศ์วิลาศ

10 04671 นาย ภัทระ เลิศสิริสุข

11 04699 นาย ธัญกร ตันติพุทธ

12 05253 น.ส. อรนลิน ลิ�มเชย

13 05732 น.ส. สิรีธร ผาสุข

14 05793 นาย ศุภกานต์ พัฒนานุชาติ

15 05794 นาย ธนทัต อนุสนธิอินทรา

16 05795 น.ส. นฤกานต์ จุลรักษา

17 05798 น.ส. รมิดา ต่อตรงนิสาร

18 05799 นาย กีรติ สุทนุจินดา

19 05802 น.ส. ณัฐณิชา โรจน์วิรุฬห์

20 05803 นาย พีรพัชร์ อินทวิพันธุ์

21 05805 น.ส. ศุภกานต์ ลิ�มประเสริฐ

22 05814 นาย ณัฐกฤช นิพนุติยันต์

23 05816 น.ส. กัณณ์ษร การพินิจ

24 05822 น.ส. พิชญาดา ชัยสิทธิ�สงวน

25 05823 นาย ธนัตถ์ แซ่ฉั�ว

26 05824 นาย จิรัฏฐ์ กังวานกิจยืนยง

27 05828 น.ส. จิดาภา จงงามวิไล

28 05840 น.ส. สุภัทรา สุวรรณจิตร

29 05841 น.ส. ปณิจตา ชยันตธีระศิลป์

30 05855 นาย ธนพนธ์ภัทร์ อัครรัฐสกุล

31 05863 นาย ศิรพิชญ์ บุญยสัมพันธุ์

32 05940 นาย ภัทรพล ชัยมัธยมผล

33 05943 นาย ประสิทธิศักดิ� สิทธิศักดิ�

34 05975 น.ส. ภัทรสุดา ปานโฉม

35 05986 นาย ณัช ศรีรมย์

36 06098 น.ส. กรวรรณ ทยาคุณอังกูร

37 06161 นาย พิพัฒน์พงษ์ สัสดีคําวัง

38 07947 น.ส. พิมพ์ภัทรา โชติธีรภิรมย์

39 08528 นาย พงศกรณ์ พันธุฟัก

40 08566 นาย ศรุต เมธาวิกุล

41 08834 นาย เขมชาติ ประจันดุม

42 08921 นาย พีรภูมิ ตนุภัทรสรณ์

43 08939 นาย ศุภณัฐ เมืองไทย

44 08992 นาย อรรถนิติ อนุศาสตร์

45 09002 นาย ธรณ์ภวิษย์ ศิริพูล

46 09003 นาย วีรวงศ์ วงศ์กตัญ�ู

47 09008 น.ส. ภาภัณฑ์ วิจิตรศิลป์

48 09049 น.ส. เจ้าขา วิลาสทรัพย์

49 09110 น.ส. ชนันทร ศรีมาลานนท์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น  มัธยมศึกษาปีที� 6/2
ชาย หญิง

ชื�อ - สกุล

โครงการแลกเปลี�นน 1 สค.62(istudy ประเทศสหรัฐอเมริกา)



ครูประจําชั�น   ครูวิไลพร  เพ็ชรศิริ จํานวนนักเรียน 32 คน 10 คน 22 คน

เลขที� แผน

1 04592 น.ส. ริสา บาโปเรีย ฝ

2 04606 นาย อธิศ ศิริภิญโญภาพ ฝ

3 04667 น.ส. ภัสสร เอี�ยมสวัสดิ� จ

4 05572 น.ส. นภัสวรรณ แก้วอิสรากุล ฝ

5 05699 นาย ภคพล ทองชิว จ

6 05796 น.ส. อตินุช จุ้ยสาย จ

7 05801 นาย ณรัก ตีวา ฝ

8 05808 น.ส. อิงรัก คชาชีวะ จ

9 05811 น.ส. นิธิกานต์ ติวาพิสิษฐ์ ฝ

10 05815 น.ส. ศศนท สุชาโต ฝ

11 05987 น.ส. ภูฟ้า ฉันทรักษ์ ฝ

12 06173 น.ส. อรนันท์ บัวรอด ฝ

13 07914 น.ส. สายรุ้ง แก้วมีแสง ฝ

14 08831 นาย ปัญญาพล เนตรนัย ฝ

15 08839 นาย อติวิชญ์ จงตระกูล จ

16 08918 น.ส. เพ็ญพิชชา วัชรกมล จ

17 09001 น.ส. ณัฐธิญาณ์ วงศ์ธัญญกวี ฝ

18 09005 น.ส. รวิกานต์ มุจจลินทร์กูล ฝ

19 09106 นาย ทวีศักดิ� ประทีปนําเจริญ ฝ

20 09113 น.ส. ภพภัทร ขํากิ�ง ฝ

21 09122 นาย อนันตชัย ทองใบ ฝ

22 09129 น.ส. ภัควลัญ อาสนจินดา จ

23 09130 น.ส. อนรรฆวี ทองโพธิ�ใหญ่

24 10605 นาย ธนบดี อุดชาชน ฝ

25 10606 น.ส. สิรีธร สงวนหงษ์ ฝ

26 10608 น.ส. กัณธรี วัชรมณเฑียร จ

27 10609 น.ส. วริศรา นุชประเสริฐ ฝ

28 10612 น.ส. พิมพ์ชนก ผ่องหิรัญ จ

29 10615 น.ส. ชญาดา ชินพานิชย์กุล ฝ

30 10618 น.ส. ณัฐภัสสร นํ�าทรัพย์ ฝ

31 10645 นาย กีรติ ถินถาวร ฝ

32 11161 นาย สุทธิกานต์ ไชยโย จ

โครงการแลกเปลี�นน 1 สค.62 (OSH ประเทศแคนาดา)

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์     ภาคเรียนที� 1    ปีการศึกษา 2563

รายชื�อนักเรียนชั�น   มัธยมศึกษาปีที� 6/3

ชาย

โครงการแลกเปลี�นน 1 สค.62 (EF ประเทศสหรัฐอเมริกา)

หญิง

ชื�อ - สกุล
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