
รายชื�อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ปีการศึกษา  2561   ชั�น G.1/6

คุณครูประจําชั�น   นางสาวอรนุช   สุวรรณหงษ์      คุณครูผู้ช่วย  นางชญานิษฐ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

NO ID เพศ ชื�อ นามสกุล

1 31526 เด็กชาย ภูริภัค วงศ์ทอง

2 31634 เด็กหญิง นภัสวรรณ เอี�ยมวรกุล

3 31645 เด็กหญิง รัษฎากรณ์ จํานงค์

4 31697 เด็กชาย ปิยังกูร ศรีสวัสดิ�ธารา

5 31764 เด็กหญิง อโณชฌา  -

6 32150 เด็กชาย ปวัตร กีรติธนทัต

7 33200 เด็กชาย กิตติธัช ชินโชติลี�สกุล

8 33474 เด็กชาย วัชรพล แก้วปัญญา

9 33707 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อินทุทัส

10 34071 เด็กชาย ตุลยพงศ์ ศรีบุญเรือง

11 34095 เด็กหญิง ยิน ยิน หลี

12 34128 เด็กหญิง ณิชาภัทร์ กิจบํารุง

13 31616 เด็กหญิง ณภัทรารัตน์ หอมประเสริฐ

14 31659 เด็กชาย โจอี� สร้อยมาดี

15 31683 เด็กหญิง สิริชญา สุริยะ

16 31691 เด็กหญิง อทิตยา ปุจฉาการ

17 31703 เด็กหญิง ธันยรัศมิ� วัฒนภักดีพงศ์

18 31705 เด็กหญิง ดลชา สิกาญจนกุล

19 31712 เด็กชาย รชภาส อินเฉิดฉาย

20 32270 เด็กชาย ณัฐรณชัย ศรุตวงศ์เจริญ
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รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.1/7

คุณครูประจําชั้น  นางชลิดา   ราศรีชัย         คุณครูผูชวย    นางสาวอัญติกา   ไกรธนกรกุล

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 33708 เด็กหญิง มัญชุสา เลิศสมจิตร

2 31693 เด็กหญิง ปรียาดา ศรีวิเศษ

3 31621 เด็กชาย สิรภัทร กิจบํารุง

4 31859 เด็กหญิง ปานรวี หวังอนุตตร

5 31586 เด็กหญิง พิภัทรา ไพบูลย์พิทยา

6 31731 เด็กหญิง นลินธารา บิลโภชน์

7 31698 เด็กชาย นนทกร ทนันชัย

8 31704 เด็กหญิง ลภัสรดา บวรกิจวันชัย

9 33791 เด็กชาย ปภาวิน อัศวรุ่งสกุล

10 33113 เด็กหญิง ปุญญาดา ปิติวัฒนชัย

11 31762 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ม่วงสุข

12 33704 เด็กชาย สหรัฐ สุขสถาน

13 34072 เด็กชาย ปริยากร เงินอยู่

14 31874 เด็กหญิง เสลดาพร กําปั�นเพชร

15 32087 เด็กหญิง ธนาภา ครุฑธนสาร

16 32396 เด็กหญิง พัทธนันท์ ไทยคํา

17 33165 เด็กชาย มาติน ดอลสตรอม

18 31688 เด็กชาย วิภพ วิชาสอน

19 31669 เด็กชาย รัชพล กิจเจริญ

20 34074 เด็กชาย ธนัท สาครสง่าศักดิ�
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รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.2/5

คุณครูประจําชั้น   นางปริญญา  ตั้งภัทรกุล    คุณครูผูชวย    นางมาลี  เรือนงาม

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 30085 เด็กชาย ธนพนธ วัฒนพิทักษพงษ

2 30691 เด็กชาย พลวรรธน สุนทรถาวรวงศ

3 30698 เด็กชาย จีรพัฒน เพ็ชรอินทร

4 30734 เด็กหญิง ศรัญญภัทร ลือชาพาณิชยกุล

5 30744 เด็กหญิง เจี่ยลี้ หลิว

6 30749 เด็กหญิง ชนิสรา เอี่ยมสุขมงคล

7 30768 เด็กชาย สัญชิต ธเนศวิสูตรศิลป

8 30769 เด็กชาย ธนเดช เหลาประเสริฐ

9 30818 เด็กชาย ภูวมินทร ฟองเทพ

10 30840 เด็กหญิง ณัฐรดา จันทรศิริโพธา

11 30874 เด็กชาย อัศวา ขุนศิริ

12 30875 เด็กหญิง กชพร ศิลาทอง

13 30892 เด็กหญิง ณัฐรดา ตั้งคุรุสรณ

14 30921 เด็กชาย มนัสนันท หงษา

15 30944 เด็กชาย ธนภูมิ โรจนเพียรสถิต

16 30951 เด็กหญิง ชนัญธิดา ปุจฉาการ

17 30956 เด็กชาย กรินทร คํานนท

18 31041 เด็กหญิง วริยา ถาวรนุวงศ

19 31050 เด็กชาย ศุภกิตติ สรอยสน

20 31170 เด็กหญิง รุจิษยา พาโฮม

21 32080 เด็กชาย วันสิน สกุลโชติพาณิชย

22 32086 เด็กหญิง สุวพัชร เพ็ชชะ

23 32130 เด็กชาย ศตภัฐ ณเวชระ

24 32997 เด็กหญิง ชญาพิชชา เข็มทอง

25 33000 เด็กหญิง ณัฐมน สุขเกษมสําราญจิต

26 33003 เด็กหญิง ณิชานาฏ แยมแสงสังข

27 33898 เด็กหญิง ปานไพลิน องคพัฒนกิจ

28 34039 เด็กชาย ชีวานนท อุชุภาพ



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.2/6

คุณครูประจําชั้น  นางสาวนภสรณ  บุญมี      คุณครูผูชวย   นายอมรชัย  ศรีบุญโถม

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 29947 เด็กหญิง แพรวพรรณ สุนทรถาวรวงศ

2 30714 เด็กหญิง ภัทรพิมุกต มากบาง

3 30733 เด็กชาย ชยพล สูงสระ

4 30736 เด็กชาย อชิรพัฒน ศรีนุย

5 30743 เด็กชาย พัฒนภัทร ไพบูลยพิทยา

6 30757 เด็กหญิง กัญญาภัทร พงศเนตรวิไล

7 30841 เด็กหญิง ณัฐวรา จันทรศิริโพธา

8 30860 เด็กหญิง การันธิดา จิตรจารุวงศ

9 30894 เด็กหญิง สุธีธิดา สุริวัลย

10 30904 เด็กหญิง ชญานุช ทองเหมาะ

11 30913 เด็กชาย ภัทรกร เทศรุงเรือง

12 30928 เด็กชาย กองภพ วุฒิเสถียร

13 30935 เด็กหญิง อัญชิษฐา นวมนาคะ

14 31248 เด็กหญิง ปญญดา ขุนณรงค

15 32164 เด็กชาย ธิติพัชญ ธนวัฒนสุวรรณ

16 32236 เด็กหญิง พิชามญชุ กวินชัยสิทธิ์

17 32762 เด็กชาย วรคุณ สุดาจันทร

18 33002 เด็กหญิง ลานนา วิธุรกุล

19 33004 เด็กหญิง พิมพณดา คูหา

20 33006 เด็กหญิง ณปภัช อ่ําเจริญ

21 33166 เด็กชาย มารีอุส ดอลสตรอม

22 33339 เด็กหญิง เรระ ยะมะซะกิ

23 33363 เด็กชาย ศุกลวัฒน รอดมวง

24 33365 เด็กหญิง ชลิสรา โทมัส

25 33447 เด็กชาย กิตติพัฒน ศรีมิ่งนอย

26 33448 เด็กชาย พชร คําบู่

27 33574 เด็กชาย ภูริวัฑฒ นงนุช

28 33706 เด็กชาย ปัณณภัทร เขียวไปรเวช

29 33789 เด็กชาย ภัทรชนน อินทร์แหยม



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.3/6

คุณครูประจําชั้น    นางสาวโศรยา  ทองอวมใหญ   คุณครูผูชวย      นางสาวจิราภรร  บุญมาตา

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 29963 เด็กชาย ธนกร มกราพันธุ

2 29986 เด็กหญิง ณัฐกานต์ สุขทัศน์

3 30069 เด็กชาย ชาญณรงค อามาตยมนตรี

4 30082 เด็กชาย รชานนท กวยานนท

5 30089 เด็กชาย ธนา ธีรานุวัฒน์

6 30109 เด็กชาย จิราเศรษฐ เมืองคุณ

7 30113 เด็กชาย ปันนที เดชยาภิรมย์

8 30120 เด็กชาย คณวัฒน์ สุณาวงศ์

9 30126 เด็กชาย ธนินทร กิตติประสานพงศ

10 30136 เด็กชาย ภูมิพัฒน ศิริโภคานุสรณ

11 30146 เด็กชาย พลัฏฐ สงสมบูรณ

12 30150 เด็กชาย บวรรัตน ถาวรนุวงศ

13 30175 เด็กหญิง เอื้อสิรี บุญเย็น

14 30215 เด็กชาย วิภูษิต จัดเกิดสมุทร

15 30222 เด็กชาย ชลธี จึงประวัติ

16 30273 เด็กหญิง ขวัญมณี ปุจฉาการ

17 30295 เด็กหญิง แดเนียล อันโด มารทัวริเลียส

18 30298 เด็กหญิง ณัฐนันท นุชสวาท

19 30598 เด็กหญิง ณัชพร ทรัพยวงศเดน

20 31222 เด็กชาย ฐิรวิชญ เดชาวรานันท

21 32115 เด็กหญิง ปุณณภา กีรติธนทัต

22 32302 เด็กหญิง เขมจิรา ศรีสงคราม

23 32308 เด็กหญิง กรชนก สถิตพงศ์ไพบูลย์

24 32310 เด็กหญิง ลลิตวดีวรรณ พันโต

25 32312 เด็กชาย คมคปภัส คณาปราชญ

26 32432 เด็กชาย ชยางกูร เข็มทอง

27 32770 เด็กหญิง ชญานิน แซ่โจว

28 32920 เด็กชาย ณพล โรจนสิริสวัสดิ์

29 33702 เด็กหญิง พุธิตา สระทองพร



รายชื�อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ปีการศึกษา  2562   ชั�น G.3/7

คุณครูประจําชั�น  นางสาวอุษณีย์   ทิพยโอสถ     คุณครูผู้ช่วย      นางสาวอรอนงค์      หงษ์ทอง

NO ID เพศ ชื�อ นามสกุล

1 29944 เด็กชาย วัชกฤษ เชื้อโตหลวง

2 29954 เด็กชาย ชยกร กลัดทอง

3 29957 เด็กหญิง ธัญญธร จันธนะตระกูล

4 29978 เด็กชาย เสกสรรค์ เจียมวัฒนโชติ

5 29988 เด็กหญิง ศิริวรรณวิภา พันธุ์ภักดี

6 30050 เด็กหญิง ณิชาพร นาแฮะ

7 30058 เด็กชาย ชวิน จาตุประยูร

8 30081 เด็กชาย ชิษณุชา ชมประเสริฐ

9 30105 เด็กชาย นิคุณ ทาเคโอกะ

10 30123 เด็กหญิง พิชพรร คุ้มภัย

11 30127 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ รักตระกูลวิทยา

12 30131 เด็กหญิง พิชญา บุญฝน

13 30143 เด็กชาย คุณวุฒิ กิจฉลอง

14 30199 เด็กหญิง ภูริสา อุดมกิจโกศล

15 30206 เด็กชาย สหพัฒน์ ส่งศักดิ�เสรี

16 30294 เด็กชาย ลี�เถิง เฉิน

17 30332 เด็กหญิง พิมพ์นิภา แสนท้าว

18 30484 เด็กชาย ปกป้อง เถื�อนถนอม

19 30696 เด็กหญิง ณัฐวรา สกุลวานิชธนา

20 30879 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ อังกูรปุณวนิช

21 31231 เด็กชาย สรวิชญ์ ปานเจริญ

22 32303 เด็กชาย พนธร ศิริวรศิลป์

23 32305 เด็กชาย พุทธิพล องศปรีชากุล

24 32306 เด็กหญิง ณัฐพัชร เปยมลาภพิบูล

25 32309 เด็กชาย ภูวนัตถุ ลี้โรจนาประภา

26 32348 เด็กหญิง หงส์ พิมพ์ดี

27 32375 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ อัศวรุ่งสกุล

28 32837 เด็กชาย จตุรภัทร แกวพันธ



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562  ชั้น G.4/5

คุณครูประจําชั้น    นางสาวจิราภรณ    ปานอินทร              คุณครูผูชวย   นายประเสริฐ  สิริโรจนธรรม

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 29236 เด็กหญิง ธรณธันย บุญเจริญ

2 29268 เด็กหญิง สิริกานต บุญเที่ยง

3 29351 เด็กหญิง รัชวดี กิจเจริญ

4 29400 เด็กชาย สุวภัทร แกวชมภู

5 29439 เด็กชาย อนาวิล สุขเกษม

6 29445 เด็กชาย ธนกฤต หวังเคียงธรรม

7 29479 เด็กชาย ปณณทัต ศรีวิเศษ

8 29820 เด็กชาย อินทรัฏฐ วงศธนานพ

9 30461 เด็กหญิง ลัทธวิตรา กลัดเจริญ

10 30479 เด็กชาย ธนวินท คล้ําวิลัย

11 30788 เด็กชาย อธิภัทร อ่ําพันธุ

12 31234 เด็กหญิง ภัทรียา ล้ําสกุลวงศ

13 31237 เด็กหญิง ณัฐชานันท บัวมาก

14 31479 เด็กชาย ธนภูมิ หวังอนุตตร

15 31481 เด็กชาย สุรัตนชาติ สกุลโชติพาณิชย

16 31483 เด็กชาย ศุภพงศ ตูไธสง

17 31489 เด็กหญิง ชนมณี ตูแกว

18 31729 เด็กหญิง ภัทรภร หลินศุวนนท

19 31740 เด็กหญิง อัญชสา แกวกัลยา

20 31898 เด็กชาย ธนัช ธีรดาธนากูล

21 31947 เด็กหญิง ไอศิกา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

22 32242 เด็กชาย ธนกร ชวลิตพร

23 32415 เด็กชาย ธนทัต เฉิน

24 32699 เด็กชาย สิรวิชญ จันทร



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.4/6

คุณครูประจําชั้น    นางสุรินดา   บรรจงรักษา           คุณครูผูชวย   นายอํานาจ  ปนสินชัย

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 29145 เด็กชาย อัฒฑกร กิตติประสานพงศ

2 29146 เด็กหญิง เขมจิรา โชคอํานวยลาภ

3 29164 เด็กหญิง ภัทรลภา งาวกาเขียว

4 29175 เด็กหญิง อันนาวัน สุขุตมตันติ

5 29183 เด็กชาย พีระกานต รักตระกูลวิทยา

6 29217 เด็กหญิง รัญชิตา โกลันดาซามี

7 29243 เด็กชาย ธนวิชญ ไกรสมสุข

8 29279 เด็กหญิง วิมลสิริ ทองพันชั่ง

9 29281 เด็กหญิง กรกนก สุขารมย

10 29291 เด็กชาย ธนชาติ โรจนเพียรสถิต

11 29359 เด็กหญิง ภคพร พูวรรธนะ

12 29369 เด็กชาย ภัทรดนัย แซฝาง

13 29782 เด็กชาย รุจหิรัญ กระแสสินธุ

14 31477 เด็กชาย นวพล เจียมพิทยานุวัฒน

15 31896 เด็กหญิง พรสินี คําบู

16 32060 เด็กชาย กรภัทร แกวพันธ

17 32132 เด็กชาย ชินวัฒน ทองแพ

18 32620 เด็กชาย ธนวัฒน ศิริมงคลชัยกุล

19 32697 เด็กหญิง ศิริสายทอง พรมจันทึก

20 32888 เด็กชาย พุทธิ สุนทรวาที

21 33356 เด็กหญิง พิชามญช อาจสวาง



รายชื�อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ปีการศึกษา  2562   ชั�น G.5/6

คุณครูประจําชั�น    นางวาสนา   อุตสาหะ        คุณครูผู้ช่วย   นายชาญ  จาตุปะยูร

1 28263 เด็กหญิง ณัฐญากานต ภูทอง

2 28265 เด็กชาย ธนวิชชา ตันติวัฒนพานิช

3 28275 เด็กหญิง กัญญาวีร พงศเนตรวิไล

4 28342 เด็กหญิง รภัสศา จารุอัครานุวัฒน

5 28347 เด็กชาย วริทธิ์นันท หงษา

6 28352 เด็กหญิง ปภาวดี ธาราชัย

7 28358 เด็กชาย พิรชัช วีระพลเทพ

8 28448 เด็กชาย พชร พงศภัทรานนท

9 28455 เด็กชาย อริญชัย ปญญาวัฒนาสกุล

10 28492 เด็กชาย ชญานนท ประเสริฐสังข

11 28508 เด็กชาย สิปปภาส นุชสวาท

12 28520 เด็กหญิง ชวิสา สรอยสน

13 28521 เด็กหญิง ธนภรณ ครุฑธนสาร

14 28573 เด็กหญิง ชญานี บัวแสง

15 28622 เด็กหญิง ปุญณิศา อุนละมาย

16 30684 เด็กหญิง ดนุภา สกุลวานิชธนา

17 30685 เด็กชาย หิรัณยสุทธิ์ สถิตพงศไพบูลย

18 30688 เด็กชาย ณัฏฐศักย สุวรรณสถิตย

19 30690 เด็กชาย จีรัจชัย จิราฤทธิ์คงชัย

20 30843 เด็กหญิง ภัสรานันท เดชาวรานันท

21 31067 เด็กชาย ปฐมพงศ ยิ้มประสิทธิ์

22 31118 เด็กชาย ภูมิพัฒน ล้ําสกุลวงศ

23 28429 เด็กชาย กฤษกร นัยมณี

NO ID เพศ ชื�อ นามสกุล



รายชื่อนักเรียนsummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562  ชั้น G.5/7

คุณครูประจําชั้น   นางสาวทิวาพร  รําพรรณ         คุณครูผูชวย  นายทวี  รุผักชี

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 28247 เด็กชาย ธีรวัฒน เชื้อสุขศานตทอง

2 28260 เด็กชาย วิพุธ วรสุทธิพิศิษฎ

3 28272 เด็กหญิง ภาวนา ภารนันต

4 28287 เด็กชาย อาติยะ กิจบํารุง

5 28290 เด็กชาย อัลเฟร็ด ไกรลาศ วอลช

6 28291 เด็กชาย เฮนรี่ เจอเรมี วอลช

7 28302 เด็กชาย ปุณญาณัฐ วงศสวรรค

8 28314 เด็กชาย จิรัฎฐ สงสมบูรณ

9 28341 เด็กชาย ปราบดา เกตุเหม

10 28356 เด็กหญิง นัฐชานันท ทนก่ํา

11 28393 เด็กชาย ชญานิน โสมภีร

12 28425 เด็กชาย นนทนรินทร รอดเสงี่ยม

13 28430 เด็กหญิง ณิชมน โชคนาคะวโร

14 28442 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา โพธิ์นคร

15 28452 เด็กชาย กองภพ วัฒนพิทักษพงษ

16 28453 เด็กหญิง จิตตินันท ชาญวิญู

17 28585 เด็กชาย วัชรนนท พิสิฐจํานง

18 28833 เด็กหญิง นภัสนันท เซิน

19 29058 เด็กหญิง วีรภัทร พิพัฒนพรไพศาล

20 30526 เด็กหญิง วิมพวิภา แสนทาว

21 30599 เด็กหญิง กัญญาภัค ทรัพยวงศเดน

22 31474 เด็กหญิง ภรภัทร อนุกูลวัฒนา

23 31500 เด็กชาย คณาธิป บุญงอก

24 32126 เด็กหญิง นิรมล สกุลโชติพาณิชย

25 32414 เด็กหญิง ซือถง เฉิน

26 32709 เด็กชาย ธกฤษณ วีรธนะกิจ

27 33531 เด็กชาย กิตติ์คเนศ แพทยานันท

28 33671 เด็กหญิง ณัฐธิดา โชคดํารงสุข

29 34076 เด็กชาย บริพัฒน สุนทรรัตน

30 34104 เด็กชาย กฤตภาส สุคําปัน



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562  ชั้น G.6/6

คุณครูประจําชั้น   นางสาวอรุณีย  ไทยแยม       ครูผูชวย   นางดุจเดือน   สุวรรณศรี

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 27449 เด็กชาย จักรินทร์ สุตนา

2 27450 เด็กหญิง จุฑาทิพ พรกิตติกุญชร

3 27468 เด็กหญิง ธันยภัทร ชัยกุลประเสริฐ

4 27469 เด็กหญิง ธันยภรณ์ ชัยกุลประเสริฐ

5 27519 เด็กชาย จิรภัทร เลิศลํ�านภากุล

6 27525 เด็กชาย นนท์ปวิธ แสงขํา

7 27554 เด็กหญิง ณัจยา ธาราณัติ

8 27656 เด็กชาย สุรเกียรติ� จําปาศรี

9 27679 เด็กชาย เสรี เจียมวัฒนโชติ

10 27703 เด็กหญิง พีรดา วนาประเสริฐศักดิ�

11 27706 เด็กชาย วัชรชัย เอี�ยมกิจการ

12 27707 เด็กชาย ณัฎฐโชติ สุขุตมตันติ

13 28947 เด็กหญิง เพ่ยเจิน เกา

14 29055 เด็กชาย พุฒิพร โสหา

15 29837 เด็กชาย กฤตย์ เหรียญเสาวภาคย์

16 29932 เด็กชาย ศุภกฤต อัครกุลไชย

17 29934 เด็กชาย ภูมิรพี ลี�โรจนาประภา

18 30452 เด็กหญิง เฮ่า เห่า เฉิน

19 30515 เด็กชาย ธิติกาญจน ธนวัฒนสุวรรณ

20 30686 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ คงกระพันธ์

21 31186 เด็กหญิง ณฐมน รุ่งเรือง

22 32044 เด็กหญิง ณิชาปกรณ์ ศรีช่วย

23 32290 เด็กชาย แดแรน ตันตะชา



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.6/7

คุณครูประจําชั้น  นางสาวสุจินตนา   รูปเพรียว       คุณครูผูชวย  นางสาวนันทนภัส  นพภารัมย

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 27443 เด็กหญิง สิริขวัญ บัวคลี่

2 27478 เด็กหญิง ธันยา กิจสงวน

3 27483 เด็กหญิง นภัสนันท แกวรัตนศรีโพธิ์

4 27565 เด็กชาย พงษปกรณ เสงี่ยมวงศ

5 27634 เด็กชาย เมธาสิทธ บุณยโยธิน

6 27675 เด็กชาย ชนาธิป บุญเย็น

7 27690 เด็กหญิง ภัสชาญา ยิ่งกิจภิญโญ

8 27691 เด็กหญิง ธรณณัชชา ปานเทพอินทร

9 27694 เด็กชาย ธนกฤติ ครุฑธนสาร

10 27719 เด็กชาย ฐิติวัฒน ฉายสวางวงศ

11 27722 เด็กหญิง สิริวรรมณี พันธุภักดี

12 27731 เด็กชาย ยศภัทร ภูศรี

13 28050 เด็กชาย รังสิมันต จัดเกิดสมุทร

14 28980 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ พูวรรธนะ

15 29135 เด็กชาย ธาดา โพธิรักษ

16 30062 เด็กชาย ภูเมธ ศรีโมครา

17 30258 เด็กชาย สุชัจจ ลาวัณยวิสุทธิ์

18 31353 เด็กชาย ปฐมพล ยอดแกว

19 33619 เด็กหญิง ฉมามาศ เสริมสาธนสวัสดิ์



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2561   ชั้น G.6/8

คุณครูประจําชั้น  นางสาวนพวรรณ  บุญประคอง            คุณครูผูชวย   นางสาวนันทนภัส   นพภารัมย

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 27441 เด็กชาย ทิม จันทรวิสูตร

2 27511 เด็กชาย ณัชพล เฉิน

3 27530 เด็กชาย ธนิน คํากอง

4 27684 เด็กหญิง มณีไศล พัฒนธนาวิสุทธิ์

5 27686 เด็กชาย กองภพ กวยานนท

6 27704 เด็กหญิง สายสิริ กนกชัยไพบูลย

7 27705 เด็กชาย ภาคภูมิ งาวกาเขียว

8 27778 เด็กหญิง กุลณัฐฐา ซวี

9 27803 เด็กหญิง สิรีธร บดินทรวัฒนโชค

10 29117 เด็กชาย จักรวัฒน กิมติน

11 29299 เด็กชาย นพรุจ จตุนาม

12 29928 เด็กหญิง วชิราภรณ สุวรรณพิริยะ

13 29929 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร ลิขิตวรชัย

14 29936 เด็กหญิง ชลิตา ภูฆัง

15 29995 เด็กชาย ธีรพงศ รุงรักษา

16 32311 เด็กชาย ศิริชัย แกวเขื่อนขันธ

17 32895 เด็กชาย ภูมิพัฒน เมธาธัญ

18 33443 เด็กหญิง พิริยาพร จงยิ่งยศ



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.7/7

คุณครูประจําชั้น   นางสาวธัญญาภรณ   เชาวรุงโรจนชัย       ครูผูชวย  นายกิจติพงษ  สุขารมย

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 26695 เด็กหญิง ศศิพัชร์ อังกูรปุณวนิช

2 26701 เด็กหญิง อชิรญา งามสง่า

3 26737 เด็กชาย นิธิศ เซิน

4 26812 เด็กหญิง ภัทริดา สมคะเน

5 26843 เด็กหญิง ดุจชนก พาโฮม

6 26904 เด็กชาย ธนกฤต จึงประวัติ

7 26905 เด็กชาย นนทพัทธ์ ประทีปถิ�นทอง

8 27382 เด็กหญิง ลักษณารีย์ เอี�ยมจินดา

9 27412 เด็กชาย จิรรัฐ จิรัฐจินดา

10 27775 เด็กหญิง อติพร นันท์คํา

11 28228 เด็กชาย ศิวกร โกลันด้าซามี

12 29008 เด็กหญิง วรรณรดา ศิลาฤกษ์

13 29129 เด็กหญิง อรอินทุ์ เจริญช่าง

14 29131 เด็กชาย วัชรนนท์ สุวรรณพิริยะ

15 29133 เด็กชาย นพณัฐ พึ�งพรพระ

16 29718 เด็กหญิง นันท์นภัส ปัญญาดี

17 29755 เด็กหญิง สรัญศา จิรัฐิติกาลพันธุ์

18 32616 เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ แทเร้นซ์ โบว์แมน

19 32919 เด็กชาย ธาวิน โรจนสิริสวัสดิ�

20 33703 เด็กหญิง ณัชชา ศรีรุงเรือง

21 33705 เด็กชาย ศุภโชค ศรีเตชานุพงศ

22 33883 เด็กหญิง พิชญฑิฎาห จันระมาด

23 33889 เด็กหญิง รัตนธิดา เวชสาร

24 33979 เด็กชาย ณัฐชนน อาภรณอักษรกิจ

25 26718 เด็กชาย ปรมี จิระวิชฎา

26 26782 เด็กหญิง รณพร แทนประชา

27 26902 เด็กชาย ภูริช อารีจิตรานุสรณ์

28 29139 เด็กชาย ปรัตถกร กิจสกุล

29 32619 เด็กชาย ธรรมสรณ์ ศิริมงคลชัยกุล

30 32990 เด็กชาย เพจิ�ง ซู



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.8/8

คุณครูประจําชั้น       นางสาวณัฐชญา   บุปผาชาติ         ครูผูชวย   นางสาวอริศรา    ชาวปากน้ํา

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 25921 เด็กหญิง วีรินทร ทิพยธาราไลย

2 25939 เด็กชาย ธนาธิป ภัทรสิริโรจน

3 25969 เด็กชาย วราวุฒิ วังพรม

4 25978 เด็กชาย วรัชญ ชั้นเส็ง

5 26020 เด็กชาย วุฒิภัทร พงศเนตรวิไล

6 26105 เด็กหญิง เกศรา ตีรมาโนช

7 26127 เด็กชาย ภวิศ ฉัตรภูมิรุจี

8 26130 เด็กหญิง นิรมัย บุญบางยาง

9 26159 เด็กชาย กันตพัฒน ฉายสวางวงศ

10 26546 เด็กหญิง ปฐมาวดี ขุนณรงค

11 27244 เด็กชาย สุพศิน ศรีปทุมมาศ

12 28514 เด็กหญิง วรัญญา อุนละมาย

13 29670 เด็กชาย วัชรภัสร ธีระแสงจันทร

14 29960 เด็กหญิง ปญจรัศม เหลาเจริญวงศ

15 30654 เด็กหญิง ธันยพร สุขรัตน

16 31559 เด็กชาย กรดนัย วรุณไพศาล

17 33001 เด็กชาย จารุภัทร เล็กเชย

18 33244 เด็กชาย ธนชัย ยืนยงค

19 33278 เด็กชาย เจมี่ ชินาธิป ไรอัน

20 33389 เด็กหญิง วรวรรณ เกิดผล

21 33469 เด็กหญิง จื้ออิ๋น เฉา

22 33529 เด็กชาย อดุล ยาโต

23 33661 เด็กหญิง ศรัณยา วงษใจ

24 27393 เด็กหญิง ฤทัยนัท โมกขะสมิต

25 28798 เด็กชาย สรวิศ คณะพงษา



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562  ชั้น G.9/8

คุณครูประจําชั้น     นายสัญญา  จําปาขอม             ครูผูชวย    นางทัศนีย  บุญรอด

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 25214 เด็กหญิง ศศิประภา ขุนศิริ

2 25345 เด็กชาย อัษฎาวุธ เทศรุงเรือง

3 25369 เด็กหญิง พิชญาภา ธนธนานนท

4 25386 เด็กหญิง กุลกัลยา ทองมังกร

5 25392 เด็กชาย ธีรเดช ริเวอร วานเดอ สวาท

6 25522 เด็กหญิง พรชนก ดวงจินดา

7 25914 เด็กหญิง ณัฏฐสุภากานต กลั่นเกิด

8 26606 เด็กหญิง ภัทราวดี เลิศในธรรม

9 26608 เด็กชาย ภัทรดนัย สุริโย

10 26610 เด็กหญิง ชุติมณฑน ธีรกุลวิจารณ

11 26924 เด็กหญิง จารวี จิรัฐจินดา

12 26952 เด็กชาย พีรพัฒน แซฝาง

13 27361 เด็กหญิง อภิษฎา ฝดคา

14 29637 เด็กหญิง หยินซิ้ว เยช

15 31447 เด็กชาย สรวิชญ ผานาค

16 32304 เด็กชาย พรรณวัชร โสพรรณพานิชกุล

17 32416 เด็กหญิง ชูโยว จาง

18 32541 เด็กชาย ชินาธิป ธนาวงศนุกูล

19 32748 เด็กชาย รชตวิทย วุฒิคุณากร

20 32749 เด็กหญิง มุก มุกนนท

21 32806 เด็กชาย วีรพล เหลานิกะขะ

22 32989 เด็กชาย กิตติพศ ลี่



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.10/8

คุณครูประจําชั้น  นายอํานาจ  คงตระกูลชัยเดช       ครูผูชวย  นางวริยา     อินพาเพียร

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 24542 นางสาว พิมพ์ตะวัน ธรรมประสิทธิ�

2 24573 นางสาว สร้อยสุดา เกิดโภคา

3 31770 นางสาว ชนนิกานต์ จํารุญ

4 31942 นางสาว แก้วมุกดา นิยมทรัพย์

5 33977 นางสาว อะทิตยา ใจเที�ยง

6 33980 นาย สรวรัญญ์ งามสมทรง

7 34031 นาย ชัยกฤต อเล็กซานเดอร์ ฮีลี�

8 34124 นาย อิสยาห์ จําเริญ

9 24599 นาย วรัญ�ู ต่ายแพ

10 24647 นาย ธนกฤต ไอศูรย์อังกูร

11 31836 ด.ช. กฤษฎิ� สุ่มประดิษฐ์

12

13

14

15



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.11/8

คุณครูประจําชั้น     นางสาวดวงจันทร   จาดทอง       ครูผูชวย   นางสาวพรรณิภา   คล้ําสุข

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 22761 นาย นันทกร จิรกิตตยากร

2 23661 นาย ไจรายุ บุญบางยาง

3 23853 นาย สรวิศ กิตติพิชัย

4 23922 นาย นภสินธุ ขันธหิรัญ

5 24259 นาย กิตติพัฒน วัฒนสกุลเกียรติ

6 24829 นาย นิธิศ ทับทิม

7 25912 นาย พรอมเพียง คันธจันทร

8 26067 นาย ไชยานันท สุรชาติเมธินทร

9 27069 นาย เหวยเฮา เฉิน

10 30669 นางสาว สิริวิมล ประกอบชาติ

11 30933 นางสาว วรัญณัฏฐ กิตติเกษมชัย

12 31019 นางสาว ชนาพร ศรีสดใส

13 31053 นางสาว อาทิตยา คชหิรัญ

14 33161 นาย วิชาคม คูประเสริฐ

15 33538 นาย ภูพศุตมื นิธิบูรนิตย



รายชื่อนักเรียนSummerโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  2562   ชั้น G.12/9

คุณครูประจําชั้น    นายศุภวัฒน   เนินทราย       ครูผูชวย  นางสาวพรรณิภา   คล้ําสุข

NO ID เพศ ชื่อ นามสกุล

1 22794 นางสาว อัครภา พรโชคบวร

2 22796 นาย ภาณุพงศ ใชบางยาง

3 22808 นางสาว ถาวรีย ไกรลาศรัตนศิริ

4 22850 นาย ยศพล วีรธีรางกูร

5 22913 นาย สุรยุทธ วงศวิสิฐไพบูลย

6 23092 นางสาว ธีรตา เสือคง

7 23689 นาย ณัฐภาส โพธิ์นคร

8 23863 นางสาว เพชรสิริ ขุนศิริ

9 24797 นาย เฉลิมวงศ จรรยาวงศ

10 24928 นาย ธราดล ทองสกุล

11 25198 นางสาว นิรดา ปานวิทยากุล

12 25297 นางสาว พรวลัย พรสุนทรทวี

13 25504 นาย พีรพล สมบูรณเจริญชัย

14 25556 นางสาว ชามาวีร ยอดศรี

15 27871 นาย ณัฐวุฒิ ถวัลยวุฒิไกร

16 29939 นาย อัจฉริยะกิตติ์ กอบกลกิจจา

17 32505 นาย วัฒนชัย หมั่นมาก

18 32511 นางสาว ภัทรียา เจริญธนรุง

19 32612 นาย วศิน ชูแกว

20 32696 นาย ธีระเทพ บุญสวาท
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