
ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 11029 นางสาวจิรฐา วงศรักษ

2 11065 นางสาวเสาวลักษณ พรกุลวิไล

3 11070 นางสาวพชรพร แพงนคร

4 11078 นางสาวธัญญาเรศ ดําริ

5 11189 นางสาวอชิรญา เทียบคํา

6 11197 นางสาวชนิดาภา กัลยาพันธ

7 11219 นางสาววรรณรัตน เอี่ยมยิ้ม

8 12083 นางสาวณัชชา โพธิ์งาม

9 12089 นางสาวสิริกุล สกลสิทธิ์

10 12097 นางสาวชาลิสา เกิดวัน

11 12152 นางสาวชมชนก นอยสุด

12 12187 นางสาวอรุณญาพร แนบเนียน

13 12198 นางสาวอภิชญา สานเครือ

14 12203 นางสาวปนัดดาภรณ เตชะแกว

15 12231 นางสาวณัฐณิชา ศรีจันทรา

16 12285 นางสาวญาณิศา จันปุม

17 12754 นางสาวธัญชนก เต็มสมบูรณสิน

18 13328 นางสาวณิชารีย เอกสาโรจน

19 13434 นางสาวปาณิสรา สุรินทร

20 14232 นางสาวธารทอง วัชรขจรบุญ

21 14382 นางสาวจิญาณพัต หังสวนัส

22 14528 นางสาวกัญญวรา ประคองเกื้อ

23 14529 นางสาวจิณณพัต สุวรรณดี

24 14538 นางสาวศิรภัสสร สุขประเสริฐ

25 15195 นางสาวพัชราภา นาเมือง

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ ปการศึกษา 2

ครูประจําชั้น นางสาววรัญญา   จิตรเสนาะ   ครูคูชั้น  นายสรพงษ   แซตั้ง



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ ปการศึกษา 2

ครูประจําชั้น นางสาววรัญญา   จิตรเสนาะ   ครูคูชั้น  นายสรพงษ   แซตั้ง

26 15215 นางสาวภูริชญา กุลชล

27 15255 นางสาวณฐมน เกตุแกว



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 10981 นางสาวศศิวิมล สัตนันท

2 10995 นางสาวสรัญญา แกวนอย

3 11020 นางสาวพลอยนภัส โอฬารเจริญพงษ

4 11033 นางสาวพิชชานันท อัครเลิศวรางค

5 11063 นางสาวรัตนปวีณ ตอวิเชียร

6 11085 นางสาวณีรนุช ใจสุข

7 11224 นางสาวณัฎฐณิชา ประดงจงเนตร

8 11246 นางสาวปญญสิริย เอี่ยมเงิน

9 11883 นางสาวพิรญาณ พัฒนชัยเจริญ

10 12088 นางสาวเกสรา เฟองฟู

11 12123 นางสาวธัญรดา มีลือนาม

12 12154 นางสาวญาดา ยังศิริ

13 12249 นางสาวอมลรดา ดวงทวี

14 12719 นางสาวเยาวลักษณ จิตรประจญ

15 13042 นางสาวภัทรพร อุดมบุญถาวร

16 13104 นางสาวศุภิสรา ธรรมมะ

17 13111 นางสาวพิชชาพร เนาวะบุตร

18 13796 นางสาวธัญญาภรณ พอคา

19 14227 นางสาวชนิสรา สําลีรางคกูล

20 14533 นางสาวรภัสสรณ ปานใยสมบูรณ

21 15042 นางสาวริญญาภัทร เนียมมะโน

22 15171 นางสาวนันทนภัส วงษจันทรา

23 15190 นางสาวปวีณธิดา สมประสงค

24 15192 นางสาวแทนตะวัน แซกอ

25 15226 นางสาวสรชา วงศสุวรรณ

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ยชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 แผนการเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปการศึกษา 25

ครูประจําชั้น นางพัชรี   บุญรอด  ครูคูชั้น นายสรพงษ   แซตั้ง



ที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ยชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 แผนการเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปการศึกษา 25

ครูประจําชั้น นางพัชรี   บุญรอด  ครูคูชั้น นายสรพงษ   แซตั้ง

26 15253 นางสาวทัศนีวรรณ เจริญสุข



ที่ เลขประจําตัว แผนการเรียน หมายเหตุ

1 11043 นางสาวโชติกา ติระดํารงคกุล แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

2 11069 นางสาวอาณารัต ทิพยอุดมเดช แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

3 11602 นางสาวชลธิชา ทิมอินทร แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

4 12107 นางสาวพิรดา พยุงวงษ แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

5 12135 นางสาวบุณฑริกา ลี้ทรงศักดิ์ แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

6 12137 นางสาวภัคจิรา ตนสาย แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

7 13758 นางสาวจารวี สระทองลัน แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

8 13793 นางสาวธัญญรัตน ศรีไชยวาลย แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

9 14429 นางสาวเนตรชนก ฉิมพลี แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

10 14547 นางสาวชัญญานุช หมื่นนุช แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

11 15109 นางสาวนิภาธร ภูภักดี แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

12 15178 นางสาวกัญญาภัค ทิมทอง แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

13 15220 นางสาวคุณัญญา จรูญกิตติพงศ แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

14 15244 นางสาวดลพร คุณะวิภากร แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

15 15254 นางสาวกฤติมา ธนธรลิขิต แผนการเรียนบริหารธรุกิจ

16 10989 นางสาวเอมอร สุวัฒนสุนทร แผนการเรียนศิลปะการแสดง

17 10998 นางสาวณัฐรุจา สุทธิชาติ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

18 11012 นางสาวภูษณิศา สมบุญมาก แผนการเรียนศิลปะการแสดง

19 11023 นางสาวปุณยวีร นามมนตรี แผนการเรียนศิลปะการแสดง

20 11052 นางสาวอรวรรยา นวลประเสริฐ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

21 11172 นางสาวปุณยนุช ตอเชื้อ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

22 11226 นางสาวสุภาวดี ผิวงาม แผนการเรียนศิลปะการแสดง

23 11576 นางสาวอาภานุช เหมนิธิ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

24 11943 นางสาวกฤษณวรรณ มะหาพันธ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

25 12078 นางสาวอชิระญาณ สงบัวทอง แผนการเรียนศิลปะการแสดง

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3    ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น นางสาวสุวรรณา   ออนสวาง  ครูคูชั้น นายเจริญ   ผลัดรื่น



ที่ เลขประจําตัว แผนการเรียน หมายเหตุชื่อ-สกุล

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3    ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น นางสาวสุวรรณา   ออนสวาง  ครูคูชั้น นายเจริญ   ผลัดรื่น

26 12142 นางสาวพัชมณ ตั๋งบุญชู แผนการเรียนศิลปะการแสดง

27 12264 นางสาวพัสวี ปลอดปยะคุณ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

28 12418 นางสาวภาสินี เจริญผล แผนการเรียนศิลปะการแสดง

29 13382 นางสาวปรญาพัชร คนกลาง แผนการเรียนศิลปะการแสดง

30 14320 นางสาวอัญญาณี นอยปรีชา แผนการเรียนศิลปะการแสดง

31 14494 นางสาวปุณณภา ทัศนภาพ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

32 14543 นางสาวอภิชญา ภูมิลาด แผนการเรียนศิลปะการแสดง

33 14545 นางสาวฉันทชา ชมบุญ แผนการเรียนศิลปะการแสดง

34 14817 นางสาวณิชานันทน จันทบุตร แผนการเรียนศิลปะการแสดง



ที่ เลขประจําตัว แผนการเรียน หมายเหตุ

1 10980 นางสาวภิญรดา กุลสิริภัค แผนการเรียนภาษาญีปุน

2 10986 นางสาวพิชชาพร จั่นบุญมี แผนการเรียนภาษาญีปุน

3 10993 นางสาวปณิชา ศรีบุญเรือง แผนการเรียนภาษาญีปุน

4 11005 นางสาวชญาดา สรางบุญ แผนการเรียนภาษาญีปุน

5 11006 นางสาวณัฏฐมณฑ หมึกสม แผนการเรียนภาษาญีปุน

6 11013 นางสาวกิติญาดา สิงหดา แผนการเรียนภาษาญีปุน

7 12021 นางสาวกัญญา ศรีเจริญ แผนการเรียนภาษาญีปุน

8 12109 นางสาวสุไพลิน มุขไชยา แผนการเรียนภาษาญีปุน

9 12180 นางสาวอัญชิษฐา บุษปวนิช แผนการเรียนภาษาญีปุน

10 12185 นางสาวพรกนก ขันติสิทธิพร แผนการเรียนภาษาญีปุน

11 12232 นางสาวณัชชาทัศน พรชัย แผนการเรียนภาษาญีปุน

12 14196 นางสาวณัฐธิดา ขันทะสีมา แผนการเรียนภาษาญีปุน

13 14402 นางสาวนภสร หิรัญรัตน แผนการเรียนภาษาญีปุน

14 14475 นางสาวจุฑามาศ ทองอราม แผนการเรียนภาษาญีปุน

15 14510 นางสาวอัยยา ทองสงคราม แผนการเรียนภาษาญีปุน

16 14527 นางสาวรัตนาภรณ ไวยสุนีย แผนการเรียนภาษาญีปุน

17 14534 นางสาวธัญสิริ สุขเจริญ แผนการเรียนภาษาญีปุน

18 14541 นางสาวแพรวา นามนาวแสง แผนการเรียนภาษาญีปุน

19 14549 นางสาวเมลินี ทรัพยสิน แผนการเรียนภาษาญีปุน

20 15094 นางสาวปรียนันท สุขลิ้ม แผนการเรียนภาษาญีปุน

21 15141 นางสาวนัทธมน กิจสมัคคี แผนการเรียนภาษาญีปุน

22 15147 นางสาวอันนา นรารักษ แผนการเรียนภาษาญีปุน

23 15174 นางสาวชนภัช อัสสาโย แผนการเรียนภาษาญีปุน

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น นางสาวสุวพิชญ  ถิรชัยบุญรัศมิ์  ครูคูชั้น นายเจริญ  ผลัดรื่น



ที่ เลขประจําตัว แผนการเรียน หมายเหตุชื่อ-สกุล

โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ปการศึกษา 2565

ครูประจําชั้น นางสาวสุวพิชญ  ถิรชัยบุญรัศมิ์  ครูคูชั้น นายเจริญ  ผลัดรื่น

24 15176 นางสาววาสนา บุตรแสง แผนการเรียนภาษาญีปุน

25 15246 นางสาวพัทธนันท สุภา แผนการเรียนภาษาญีปุน

26 15249 นางสาวประภัสสร ถาวรสุข แผนการเรียนภาษาญีปุน

27 15262 นางสาวณัฐนิชา รัตนะ แผนการเรียนภาษาญีปุน

28 15263 นางสาวธนพร อินทะนุ แผนการเรียนภาษาญีปุน

29 10984 นางสาวพรกมล คงทน แผนการเรียนภาษาเกาหลี

30 11042 นางสาวครองขวัญ ชุมพร แผนการเรียนภาษาเกาหลี

31 12159 นางสาวกมลวรรณ ศุกรสุต แผนการเรียนภาษาเกาหลี

32 12234 นางสาวนะพัต ชมประเสริฐ แผนการเรียนภาษาเกาหลี

33 12283 นางสาวพรนภา พลายมนต แผนการเรียนภาษาเกาหลี

34 12361 นางสาวปนปนัทธ สุขภคิน แผนการเรียนภาษาเกาหลี

35 12444 นางสาววรพรรณ เครือกนก แผนการเรียนภาษาเกาหลี

36 13188 นางสาวนลินนิภา แชมชื่น แผนการเรียนภาษาเกาหลี

37 14393 นางสาวพิมพภัทรา พรหมแจง แผนการเรียนภาษาเกาหลี

38 14441 นางสาวชมพูนิกข วิสูจนสวัสดิ์ แผนการเรียนภาษาเกาหลี

39 14442 นางสาวปธิตา มีชัยธนา แผนการเรียนภาษาเกาหลี

40 14532 นางสาวปวริศา ขุนพินิจ แผนการเรียนภาษาเกาหลี

41 14536 นางสาวเอกธิดา พึ่งสุข แผนการเรียนภาษาเกาหลี

42 15264 นางสาวพิชญา พินธะ แผนการเรียนภาษาเกาหลี
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