
เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14839 เด็กหญิง พิทยาภรณ อินดีคํา

2 14842 เด็กหญิง พาขวัญ เงินทวีคูณ

3 14843 เด็กหญิง กัญญลักษณ หงสพิสุทธิ์

4 14845 เด็กหญิง มาริสา พะบํารุงษ

5 14857 เด็กหญิง จิณัฐตา บัณฑิตฉาย

6 14863 เด็กหญิง สุพิชญา ภูชฎาภิรมย

7 14867 เด็กหญิง ญานิศา ตงลิ้ม

8 14872 เด็กหญิง ชลชญา นาคคลาย

9 14873 เด็กหญิง นวพรรษ หอมชุนภิรมย

10 14881 เด็กหญิง ณัฐธิดา วัฒนะเลิศรัตน

11 14892 เด็กหญิง ณิวาริณ หาเรือนจักร

12 14899 เด็กหญิง พิชญาพัณ เอี่ยมยัง

13 14906 เด็กหญิง ภิญรดา เตชธรรมรักข

14 14909 เด็กหญิง มนพร สุพัฒนสร

15 14910 เด็กหญิง ศศิญา วิลาศรี

16 14942 เด็กหญิง ภษร จันทรัตน

17 14977 เด็กหญิง รินรฎา ทองสะพัก

18 15073 เด็กหญิง ณชานท จําเริญเวชกร

19 15082 เด็กหญิง รินรฎา ไชยกอง

20 15098 เด็กหญิง ณิชกานต บุญศรี

21 15209 เด็กหญิง กันยกร พูนมา

22 15242 เด็กหญิง ชนมาศ จันทรดํารงกุล

23 15266 เด็กหญิง ปานวาด สารสุวรรณ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 / 1   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางสาวนองนุช  ประกอบผล   ครูคูชั้น  นางกฐิน  ใบบุญ     

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14844 เด็กหญิง นลินนิภา อุดมไร

2 14854 เด็กหญิง ชนากานต บุญเอี่ยม

3 14862 เด็กหญิง มนัญชยา พันธุ

4 14864 เด็กหญิง อารยา สองเจริญงาม

5 14870 เด็กหญิง ณัฐพิมล ไชยเมือง

6 14871 เด็กหญิง พีนชญอร ปรีชารตนศาสตร

7 14878 เด็กหญิง ขรินทรทิพย ภูไข

8 14883 เด็กหญิง ณัฐวรา ปทุมสุวรรณ

9 14886 เด็กหญิง ญาณิน พอคา

10 14890 เด็กหญิง มิลินลดา พิบาล

11 14905 เด็กหญิง ภีรนิตย นิเวศนมรินทร

12 14907 เด็กหญิง รัญชิดา สุขชัยศรี

13 14916 เด็กหญิง หลานยา ลู

14 14945 เด็กหญิง ปุณณภา เลิศวรรณพงษ

15 14957 เด็กหญิง กัญญาภัทร ธนอิสสโร

16 14964 เด็กหญิง ลภัสนันท สกุลชัยวรนันท

17 15003 เด็กหญิง ปฐม พูลบําเพ็ญ  พวงดี

18 15011 เด็กหญิง เอวารินทร บุงทอง

19 15045 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คํามนตรี

20 15086 เด็กหญิง ณัฐณิชา พงษษร

21 15213 เด็กหญิง อีสเบลลา ซานโตส

22 15267 เด็กหญิง ปาริชาต สารสุวรรณ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 / 2   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางสาวปาริฉัตร  ลืมอินทร   ครูคูชั้น  นางกฐิน  ใบบุญ   

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14874 เด็กหญิง ณิชนันทน ภัทรวุฒินันท

2 14876 เด็กหญิง กานตธิดา คงทวีกุล

3 14877 เด็กหญิง ปณฑารีย กุฎเพ็ชร

4 14882 เด็กหญิง กัญจนพร ไกรสมจิตต

5 14884 เด็กหญิง ธมนวรรณ แกวโกมลมาลย

6 14885 เด็กหญิง กัญจนพรรณ บัวขาว

7 14887 เด็กหญิง พิชาภัค บุญพา

8 14888 เด็กหญิง กชนิภา ชัยธนกุลกร

9 14908 เด็กหญิง ธนิดา คงเพ็ชรขาว

10 14911 เด็กหญิง ปยากาญจน ปยะอรุณเกียรติ

11 14912 เด็กหญิง ศิรภัสสร สุวัฒน

12 14914 เด็กหญิง อัญญาวรรณ อุปถัมภานันท

13 14915 เด็กหญิง รมณ ไชยปญญา

14 14944 เด็กหญิง แคทเธอรีน นุมพูล

15 14946 เด็กหญิง ณัฐรินีย ทิพยเนตร

16 14947 เด็กหญิง จิดาภา วรจิตรากุล

17 14949 เด็กหญิง อภิชญา อาชาภัทร

18 14959 เด็กหญิง อฑิติภรณ พึ่งสมบุญ

19 14971 เด็กหญิง ปาริชาติ ศิริพุทธพร

20 14990 เด็กหญิง ณชญาดา ศรีเมือง

21 15085 เด็กหญิง จิตรวรรณ -

22 15270 เด็กหญิง พิมชนิดา รสโหมด

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 / 3   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางสาวพัชรินทร  โมคา   ครูคูชั้น  นางสาวลํายอง  อินทรบุญ    

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14840 เด็กหญิง ฐิติชญา เขียวพยับ

2 14875 เด็กหญิง ธมลวรรณ ปกปอง

3 14958 เด็กหญิง ณัชชา คําปนติ๊บ

4 14972 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศิริพุทธพร

5 14975 เด็กหญิง พชิรา พวงความสุข

6 14983 เด็กหญิง พรรณเกลา ออมแกว

7 14989 เด็กหญิง กฤติณี คําตั๋น

8 14992 เด็กหญิง ภูริชญา ปณฑรผกาย

9 14993 เด็กหญิง อิสราภรณ กงเกษม

10 14994 เด็กหญิง ณยฎา รมยานนท

11 14996 เด็กหญิง พิมพนารา แดงเดช

12 14997 เด็กหญิง นาราภัทร สองแสงวิจิตร

13 14999 เด็กหญิง กุลภรณ ถิ่นนอย

14 15012 เด็กหญิง วรัญญา บุญเกิด

15 15013 เด็กหญิง พราวพรรณณี โชติศรีลือชา

16 15021 เด็กหญิง ปรียากร นาคแกว

17 15024 เด็กหญิง ณัฐรดา สงวนเนตร

18 15034 เด็กหญิง เมธาพร จตุรพิธพรพงษ

19 15066 เด็กหญิง เฌอริณ จันทรพงษ

20 15068 เด็กหญิง ธนิตตา แซเตีย

21 15090 เด็กหญิง กานตธีรา บุญยืน

22 15271 เด็กหญิง พิมมาดา รสโหมด

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 / 4   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางสาวโสภิดา  วงศทองบาง   ครูคูชั้น  นางสาวลํายอง  อินทรบุญ   

ชื่อ - สกุล
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