
1 25254 เด็กหญิง ปัญญดา แปรโคกสูง
2 25255 เด็กหญิง ภาคินี ทนโนนแดง
3 25338 เด็กชาย รัชชานนท์ สุขเกษม
4 25462 เด็กหญิง ศุภณิศา บรรเทาว์
5 25480 เด็กชาย ธนกฤต เทพเกาะ
6 25696 เด็กชาย ภูริณัฐ ช้อนขุนทด
7 25718 เด็กหญิง ปวริศา สุขุมาลเมธี
8 25763 เด็กหญิง ณพชร ยันต์จอหอ
9 25766 เด็กหญิง ศิศิรา สมเหมาะ
10 25770 เด็กหญิง ณิชาภัทร ช่างเงิน
11 25794 เด็กหญิง พิชญาพร เปล้ืองผล
12 25826 เด็กหญิง กัญญ์กุลณัช ชลภักดี
13 25879 เด็กหญิง ฟาติมา ชายทวีป
14 25896 เด็กหญิง ลิสเบท พลอยไพลิน ลิเลียน วิลล์แมร์
15 25906 เด็กชาย คีรีกรณ์ เศรษฐกมลรัตน์
16 25991 เด็กหญิง รมิดา ศิริยะราช
17 26003 เด็กชาย อัครวินท์ ชนูนันท์
18 26008 เด็กหญิง พบพร พลานชัยชาญ
19 26011 เด็กหญิง ศิตาพร ผุดผ่อง
20 26020 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ทิพย์ธนสมัย
21 26040 เด็กชาย จิตรศรัณย์ เจริญสุข
22 26103 เด็กหญิง พลอยณภัส วิจิตรธนารัฐ
23 26235 เด็กหญิง ณัฐธยา รักจันทึก
24 26313 เด็กหญิง ภัทรวดี ทวรรณกุล
25 26346 เด็กหญิง วนัชพร จิตชัยภูมิ
26 26350 เด็กชาย กิตติศักด์ิ โพธิจันทร์
27 26572 เด็กชาย ป้องปฐพี พ้องงูเหลือม
28 26594 เด็กชาย วุฒิโย สมมุติรัมย์
29 26842 เด็กชาย ราเมศ จันทร์อารักษ์
30 26845 เด็กหญิง มาลาริน พิเคราะห์งาม

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา  2566
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31 27010 เด็กชาย ณภัทร บุญเรือง
32 27425 เด็กชาย วุฒิภัทร ศรีสะฮาง
33 27463 เด็กชาย รณกฤต พวงไธสง
34 27467 เด็กชาย ภูพฤกษ์ ภูแช่มศรี
35 27497 เด็กชาย วรชิต แพนไธสง
36 27508 เด็กชาย ศดายุ ทานรัก
37 27529 เด็กชาย จินตนาการ กรเพชรปาณี
38 27550 เด็กหญิง สุพิชญาพร แฟสันเทียะ
39 27553 เด็กชาย ศุภณัฐ เชิดพุดซา
40 27581 เด็กหญิง เจสซ่าราห์ ปัญจาคะ ฮอทเซ่
41 27584 เด็กหญิง กวินทรา ศรพงษ์

ครูประจ าช้ัน มิสเอมอร บัวภา นักเรียนชาย 19 คน
นักเรียนหญิง 22 คน
รวม 41 คน

นร.ใหม่

รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา  2566
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1 25314 เด็กชาย อดิศักด์ิ คชสาร
2 25469 เด็กชาย นนทพัทธ์ รุ่งศิลป
3 25477 เด็กชาย กิตติกวินท์ อิทธิศักด์ิโอภาส
4 25489 เด็กหญิง นาฬาดา ศรีภพ
5 25767 เด็กหญิง ศศิภา สมเหมาะ
6 25781 เด็กหญิง ณิชารี พจน์ไพเราะ
7 25867 เด็กหญิง ธมนวรรณ ปัญญาศรี
8 25881 เด็กชาย ชุติวัต มงคล
9 25894 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ อ้นสูงเนิน
10 25898 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ฤทธ์ิจันอัด
11 25902 เด็กหญิง ปวริศา ฉิมผ่ึง
12 25904 เด็กชาย พัทธดนย์ พลกลาง
13 25908 เด็กชาย สตีเว่น โลคันตอเร่
14 25911 เด็กชาย เจตน์ ศิริทรัพย์สุนทร
15 25930 เด็กชาย ธนภัทร ประสพหมู่
16 25997 เด็กชาย ศิรชัช ยศกลาง
17 25998 เด็กหญิง กิตติวรา เอ่ียมอุไร
18 26010 เด็กหญิง ดานียา ฉายะโชติรัตน์
19 26017 เด็กหญิง พัสวี กิจขุนทด
20 26018 เด็กชาย กรวิชญ์ ปราณีตพลกรัง
21 26049 เด็กชาย ปิยะพงศ์ กลอนดอน
22 26052 เด็กหญิง พิมนภา เจริญสุข
23 26128 เด็กหญิง พลอยพชร อภัยรัตน์
24 26327 เด็กชาย นพคุณ สามารถ
25 26361 เด็กชาย พสิษฐ์ คงอินทร์
26 26404 เด็กชาย ภากร ไชยอรรจนาภรณ์
27 26412 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พรหมภีร์
28 26560 เด็กชาย ธรรมรัตน์ อ๊อตโพธ์ิกลาง
29 26671 เด็กชาย ชชนน เปินสูงเนิน
30 27281 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา คิดร่วม

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2  ปีการศึกษา  2566
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31 27285 เด็กชาย จิระเดช เสตบุตร
32 27370 เด็กชาย ธาวิน ว่องวัชรพร
33 27415 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มีศิลป์
34 27417 เด็กชาย ภควัต แผ่นผา
35 27418 เด็กหญิง ชนิดาภา หันจันทร์
36 27484 เด็กหญิง ปภาณิน พลายแก้ว
37 27496 เด็กหญิง ปริยากร สีสังข์
38 27507 เด็กหญิง ปภัสสร นมัสสิลา
39 27522 เด็กหญิง ปรีชญา ฐิติปราการ
40 27607 เด็กหญิง ธนาภา พรมภา
41 27608 เด็กหญิง รมัณยา ม่ิงโอโล

ครูประจ าช้ัน มิสนฤมล     มณีรัตน์ นักเรียนชาย 20 คน
นักเรียนหญิง 21 คน
รวม 41 คน

นร.ใหม่
นร.ใหม่
นร.ใหม่

นร.ใหม่

นร.ใหม่
นร.ใหม่

(ร่าง)รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2  ปีการศึกษา  2566
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1 25309 เด็กหญิง มนัสนันท์ ยุทธกิจเสรี
2 25320 เด็กชาย พฤทธิมัต บ่อน้้าเช่ียว
3 25472 เด็กชาย ธีรภัทร ฟาง
4 25473 เด็กหญิง บุณยณุช จิน
5 25661 เด็กหญิง ประภาภัส ทวีธนถาวร
6 25798 เด็กหญิง อัญรินทร์ ดวงดี
7 25824 เด็กหญิง วรดา หัสสะครบุรี
8 25874 เด็กหญิง วริศรา นันทวนิช
9 25878 เด็กชาย ธรรศรพี ไพรจันดา
10 25910 เด็กหญิง กชนิภา ศรีสระน้อย
11 25935 เด็กชาย วชิระ หงาสูงเนิน
12 25941 เด็กชาย กิตติภูมิ ขว้างสาหัส
13 25961 เด็กชาย ชลนที แม้นแท้
14 26014 เด็กชาย ณัฐดนัย สินปรุ
15 26019 เด็กชาย วิวิธวินท์ เพชรพวง
16 26025 เด็กชาย รัชพล โคตรอุดมพร
17 26037 เด็กชาย ธนวันต์ เงาเกาะ
18 26209 เด็กหญิง ฐิสา แนวโนนทัน
19 26343 เด็กชาย พงศ์วริษฐ์ สุวรรณโณ
20 26358 เด็กหญิง วิภาวรรณ สิทธิสัมพันธ์
21 26506 เด็กหญิง เพชรนภา แสงเพชร
22 26562 เด็กหญิง ไปรยา พฤกษาเกษมสุข
23 26699 เด็กชาย ภูมิปรินทร์ ป่ินฉาย
24 26794 เด็กชาย ภาคิน แสงสุวรรณ
25 26839 เด็กหญิง ภูวนาถ ภูริสรรค์สกุล
26 26871 เด็กชาย ภูริเดช วังเย็น
27 27288 เด็กชาย กฤษฎ์ิเชษฐ์ สินธุวรชัย
28 27294 เด็กหญิง ภูริชญา เกาะม่วงหมู่
29 27307 เด็กชาย กฤติเดช ผลทวี
30 27387 เด็กหญิง จริยาพร สลุงอยู่ นร.ใหม่
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา



31 27407 เด็กชาย จิณณะณัฎฐ์ ยอดเจดีย์
32 27426 เด็กชาย นิชคุณ ม่วงกลาง
33 27428 เด็กชาย จิรภัทร นวนกลางดอน
34 27430 เด็กชาย วุฒิภัทร หม่ืนหาวงศ์
35 27431 เด็กหญิง ชินา ศิริมงคลลาวัลย์
36 27440 เด็กชาย ปรเมศวร์ ใสสว่าง
37 27454 เด็กชาย ณภัทร แสงชัย
38 27539 เด็กหญิง สุภพัฏติพร ส่ือเฉย
39 27548 เด็กหญิง ธารารัตน์ พาดกลาง
40 27592 เด็กชาย อเล็กซ์ จิตตุรงค์อาภรณ์

ครูประจ าช้ัน มิสรุ่งอรุณ  พงษ์ผือฮี นักเรียนชาย 23 คน
นักเรียนหญิง 17 คน
รวม 40 คน

นร.ใหม่
นร.ใหม่

นร.ใหม่
นร.ใหม่
นร.ใหม่
นร.ใหม่

นร.ใหม่
นร.ใหม่
นร.ใหม่
นร.ใหม่

(ร่าง)รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3  ปีการศึกษา  2566
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