
เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14592 เด็กหญิง วนัชพร พึ่งสุข

2 14606 เด็กหญิง สิรินนารี หนูมา

3 14609 เด็กหญิง ณัชชารีย ชํานาญดี

4 14610 เด็กหญิง พิมพรตา เรือนเพ็ชร

5 14612 เด็กหญิง สโรชินี โชคศิริวิไล

6 14614 เด็กหญิง เมธาวี ศรีชัยธนุสร

7 14615 เด็กหญิง ธัญญนภัส แสงหิรัญภูวรักษ

8 14616 เด็กหญิง ณฤดี บํารุงธนารัตน

9 14619 เด็กหญิง ปนัดดา โกสรีกุล

10 14622 เด็กหญิง ปภาวดี สุขพูลผล

11 14626 เด็กหญิง สรัญญา เหล็มหัด

12 14627 เด็กหญิง นารา สามัญ

13 14630 เด็กหญิง ชัญญาภา เลิศเดชเดชา

14 14632 เด็กหญิง ฐานิตา เยประยูร

15 14641 เด็กหญิง ศศวรรณ ธะนะวงค

16 14649 เด็กหญิง จินดาพร ดํารงพงคพันธุ

17 14653 เด็กหญิง ธนินทรา ประเสริฐไพบูลย

18 14671 เด็กหญิง ภัครภัสสร พัฒนภักดี

19 14711 เด็กหญิง เอวารินทร ชางทอง

20 14762 เด็กหญิง นับเงิน ทรัพยสิน

21 14820 เด็กหญิง ประภาสิริ นิลศรี

22 14850 เด็กหญิง เอวารินทร ชื่นใจ

23 15114 เด็กหญิง ชนากานต เอมยงค

24 15230 เด็กหญิง วัชริดา เขียมวัชระ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 / 1   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางประกายดาว  ธูปวงศ    ครูคูชั้น  นางสาวณสิกาญจน  ดําริวัฒนเศรษฐ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14576 เด็กหญิง ชญานิน สุวรรณบุตร

2 14580 เด็กหญิง ณฐิตา วัชเรนวงศ

3 14582 เด็กหญิง กะรัตเพชร จิวใจดี

4 14617 เด็กหญิง พิชามญชุ บุญศรี

5 14633 เด็กหญิง ดาวิกา เข็มขํา

6 14639 เด็กหญิง ทิพสินีอาภา ภูกิตติกุล

7 14648 เด็กหญิง อุษณวราลี มาระเนตร

8 14650 เด็กหญิง วันวิวาห ปญญาพร

9 14651 เด็กหญิง วรรณวริน บุญมี

10 14654 เด็กหญิง พิชญวดี อติฤทธิ์

11 14660 เด็กหญิง ณฤดี สนิทรักษา

12 14663 เด็กหญิง ปภาวินท ฤกษรักษา

13 14674 เด็กหญิง นันทนภัส หมัดดี

14 14682 เด็กหญิง ธิรดา ทิมละมอม

15 14685 เด็กหญิง ติณณาภัค ทับทิมแสง

16 14686 เด็กหญิง พิชญพิมุกต แสนทวีสุข

17 14687 เด็กหญิง สานิล ปกุลพัทธ

18 14692 เด็กหญิง วรรณวลี เทพาศักดิ์

19 14797 เด็กหญิง ตองใจ ปานสิงห

20 14984 เด็กหญิง วริษฐา สวัสดี

21 15096 เด็กหญิง ปรรณธร เลิศพรลักษณา

22 15185 เด็กหญิง อรุณลักษณ พรนิคม

23 15200 เด็กหญิง ปุญญิสา ปญญาจีน

24 15227 เด็กหญิง อริสา เกตุปราชญ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 / 2   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางสาวอรพินทร  วงศรีปราการ    ครูคูชั้น  นางสาวณสิกาญจน  ดําริวัฒนเศรษฐ 

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14647 เด็กหญิง ธัญชนก ญาณรัตน

2 14680 เด็กหญิง จิรภิญญา ผองโสภา

3 14681 เด็กหญิง เปมิกา ชุมสมบัติ

4 14683 เด็กหญิง ธนพร ชัยสาสตร

5 14693 เด็กหญิง ณัฐมน เธียรเล็ก

6 14695 เด็กหญิง สุภาพร ธงชัย

7 14705 เด็กหญิง พิชชาภา สุขศรี

8 14709 เด็กหญิง กัลยากร ถิ่นนอย

9 14714 เด็กหญิง อรปรียา เชื้อเขา

10 14715 เด็กหญิง อลิน วีรชาติวัฒนา

11 14717 เด็กหญิง รมิตา วงศอํามาตย

12 14719 เด็กหญิง มิลินทรา พรหมแสงจันทร

13 14722 เด็กหญิง พัฐธนิสา วิจิตรบรรจงดี

14 14723 เด็กหญิง ภัชธริน อรชุนธนโชต

15 14726 เด็กหญิง พิชชาภา แซโคว

16 14728 เด็กหญิง ธรรมฑิชา ปยะอารีธรรม

17 14730 เด็กหญิง กนกวรรณ เหลี้ยมแหลม

18 14733 เด็กหญิง ณหทัย คําดี

19 14737 เด็กหญิง พนิตา นิธิกิจสกุล

20 14739 เด็กหญิง อัญญาพร สมโสภาพ

21 14759 เด็กหญิง นิชาภา เปลงศิลป

22 14760 เด็กหญิง ไอศิกา สุภักดี

23 15257 เด็กหญิง รินรดา เกษตรภิบาล

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 / 3   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางกมลวรรณ  วรธารทอง    ครูคูชั้น  นางสาวณสิกาญจน  ดําริวัฒนเศรษฐ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ

1 14727 เด็กหญิง พิมพลภัส อักษร

2 14747 เด็กหญิง กวิสรา นาคํา

3 14748 เด็กหญิง จิดาภา ตันติธาคร

4 14753 เด็กหญิง ปุณณดา สินหนัง

5 14754 เด็กหญิง ณฐมน บางอีเกรง

6 14755 เด็กหญิง กานตนภัส ตัณฑไพบูลย

7 14758 เด็กหญิง ณิชชาภัทร วัชนันท

8 14761 เด็กหญิง พจณิฌาพร เครือคําขาว

9 14763 เด็กหญิง ณัฐิดา สินสุข

10 14764 เด็กหญิง กัลยกร ธนกิจเจริญปติ

11 14770 เด็กหญิง ภูษณิศา ปงมาก

12 14785 เด็กหญิง ศรุตา บุญยก

13 14829 เด็กหญิง กนิษฐา ศิริกุล

14 14836 เด็กหญิง สุภาวดี ปรางคทอง

15 14838 เด็กหญิง แกวขวัญ คันศร

16 14868 เด็กหญิง พัชราภรณ ศิริมานูญ

17 14985 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ วงษขํา

18 14998 เด็กหญิง ชลดา เพชรไชยา

19 15015 เด็กหญิง กมลพร แซลิ้ม

20 15065 เด็กหญิง ฐิติรัตน ผมประทุม

21 15079 เด็กหญิง ธาราวดี ผิวงาม

22 15092 เด็กหญิง หมิงซัน ลี

23 15268 เด็กหญิง พิชญฐารีย นิตยาทานุกูล

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา  2565    

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 / 4   (IEP)

  ครูประจําชั้น    นางศิรกาญจน  ฮอฟฟมัน   ครูคูชั้น  นางสาวณสิกาญจน  ดําริวัฒนเศรษฐ

ชื่อ - สกุล
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