
1 23655 เด็กชาย พัชรพล ชัยวิรูญรัตน์
2 23639 เด็กชาย ไวคูณ สุริวงค์ชมภู
3 23712 เด็กหญิง ธิญภัทร นันทวนิช
4 23734 เด็กชาย กฤชพล วินิจนัยภาค
5 23927 เด็กหญิง ภาณิศา อิ่มทอง
6 23974 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ครอบบัวบาน
7 24059 เด็กหญิง กมลรัตน์ เฉลียว
8 24212 เด็กหญิง พิพัชรชญาพร ฤทธิธ์นสาธร
9 24253 เด็กชาย ปรัตถกร สิทธิเขต
10 24258 เด็กชาย ภัทรพล ศาสตริน
11 24264 เด็กหญิง อาณดา เหมือนชาติ
12 24381 เด็กชาย วรพล ทวีผล 
13 24448 เด็กหญิง รัญชิดา เกษแก้ว
14 24453 เด็กหญิง สกุลภัทร ธกรพระภูจ านงค์
15 24505 เด็กชาย สิรวิชญ์ สมชาติ
16 24564 เด็กชาย อิสราชัย ปานเจริญ
17 24615 เด็กชาย วรินทร เพิกโสภณ
18 24639 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เจริญสุข
19 24660 เด็กชาย จิรภัทร์ เหมะธุลิน
20 24730 เด็กชาย ธรรมสรณ์ อินทร์พวงรัตน์
21 24777 เด็กหญิง ภรภัทร ไขโพธิ์
22 24778 เด็กชาย ภัทรเดช พุม่จันทร์
23 25248 เด็กหญิง ปภัสสรา ประสานพานิช
24 25286 เด็กชาย ปรีชากร นิธิปรีชา
25 25321 เด็กหญิง พีรกานต์ เสนพรัตน์
26 25759 เด็กชาย พิทยาคม ช่วงกลาง
27 25785 เด็กชาย พชรพล อภัยรัตน์
28 25887 เด็กหญิง ญาดา สุขโอบอ้อม
29 25890 เด็กหญิง กมลฉัตร ดอกสันเทียะ
30 25951 เด็กชาย ธนะดล พรมเสน

โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/1  ปีการศึกษา  2566 แผนคณิตศาสตร์เขม้ขน้ (i-Math)
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31 26012 เด็กหญิง วริศรา ดีล้วน
32 26832 เด็กชาย ปุณโณ แพทอง
33 26979 เด็กชาย รวินธรณ์ โสภณนันทโชติ
34 27180 เด็กชาย ธนกฤต เหลาสา
35 27287 เด็กชาย อภิชา สินธุวรชัย

ครูประจ าชั้นคนที ่1มิสนราภรณ์ โคตรสมบัติ นักเรียนชาย 23 คน

ครูประจ าชั้นคนที ่2 นักเรียนหญิง 12 คน
รวม 35 คน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/1  ปีการศึกษา  2566 แผนคณิตศาสตร์เขม้ขน้ (i-Math)
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1 23731 เด็กชาย นัธทวัฒน์ มีใจ

2 23942 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ผมงาม

3 24198 เด็กหญิง ลัลณ์ลลิน น้อยนาดี

4 24243 เด็กชาย โชน เชื้อปรุง

5 24249 เด็กหญิง ณพัชญา ศรีวิเศษ

6 24256 เด็กหญิง แอนนา สร้อยจิต

7 24270 เด็กชาย จตุภัทร พงศ์ทิพย์ฤกษ์

8 24277 เด็กชาย ชนกันต์ อ้นแก้ว

9 24289 เด็กหญิง บัณฑิตา เพลากระโทก

10 24305 เด็กชาย จิรัสย์ปกรณ์ ฮวดยิ่ง

11 24315 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ อาจสูงเนิน

12 24424 เด็กหญิง ณัชชา อังกนก

13 24557 เด็กชาย ภูริณัฐ เผ่ือสูงเนิน

14 24709 เด็กหญิง เปรมมิกา ขันตี

15 24792 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เพรงมา

16 24810 เด็กหญิง อุรัสยา โคตรสุวรรณ

17 24943 เด็กชาย คณิศร จีราภัทร์นาถศิริ

18 25114 เด็กหญิง ไอลดา เหลาศรี

19 25198 เด็กชาย ธนบดี ตนรัตน์

20 25223 เด็กหญิง กฤษชนก ณธนาปัญญานนท์

21 25296 เด็กหญิง พชรพรรณ ศรีพรหม

22 25371 เด็กหญิง ปราณปรียา หรรษาวงศ์

23 25870 เด็กชาย ประกาศชัย ศักดาวุธ  

24 25893 เด็กหญิง ณิชาภา เกตุถนอม

25 25983 เด็กหญิง สุชานันท์ นาค ามุย

26 25995  เด็กหญิงกัญญาวี กลึงกลมเกลียว

27 26032 เด็กชาย ภูกวิน ภูศรีโสม

28 26044 เด็กชาย ณัฏฐวี ศิลาเกษ

29 26277 เด็กหญิง วิศัลยา จิตโกศลวณิชย์

30 26830 เด็กชาย เกื้อตระกูล ไกยราช

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/2  ปีการศึกษา  2566 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เขม้ขน้ (i-Science)
โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา
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31 27208 เด็กชาย ยศวริศ ธงสันเทียะ

ครูประจ าชั้นคนที ่1มิสณัฐดาภรณ์ ผัดกระโทก นักเรียนชาย 14 คน

ครูประจ าชั้นคนที ่2 นักเรียนหญิง 17 คน
รวม 31 คน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/2  ปีการศึกษา  2566 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เขม้ขน้ (i-Science)
NU

M

St
ud

en
t I

D
NAME - SURNAME



1 23631 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แซ่ต้ัง
2 23651 เด็กชาย นักคิด ศรีระอุดม
3 23938 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ เทียมโคกสูง
4 24040 เด็กหญิง อชิรญา ภาคทอง
5 24208 เด็กหญิง โชติญาณ์ ตะชา
6 24241 เด็กชาย ณัฐนนท์ ชมภูแสง
7 24246 เด็กชาย ทยากร พิมพ์ปรุ
8 24332 เด็กหญิง ลภัสดา มุสิกะสาร
9 24351 เด็กหญิง ลลิตภัทร สายเป้า
10 24643 เด็กหญิง อภิษฏา พินปรุ
11 24465 เด็กชาย ภัทร แพรงสันเทียะ
12 24729 เด็กชาย วุฒิภัทร ร่องครบุรี
13 24732 เด็กหญิง ศรฌา สุวรรณประเสริฐ
14 24734 เด็กชาย พีรดนย์ เลิศศรีบัณฑิต
15 24804 เด็กหญิง วริศรา ทองเรือง 
16 24856 เด็กหญิง ปวริศา ศิลปสูงเนิน
17 25244 เด็กชาย วชิรวิชญ์ พัดฟูทรัพย์
18 25284 เด็กชาย ภัคพล เตียรวัฒนศิริ
19 25703 เด็กชาย ธนวรรธน์ เจริญศิลป์
20 25839 เด็กชาย ปกป้อง เกิดสมบูรณ์
21 25845 เด็กชาย จุฑาวัชร สุมุลละ
22 25912 เด็กหญิง ณัฏฐศา ศิริทรัพย์สุนทร
23 25938 เด็กชาย ธนเดช โอฬารกิจเจริญ
24 25949 เด็กหญิง ลักษิกา ญาติกิ่ง
25 25975 เด็กชาย พุทธิพงษ์ โพธิสู์ง
26 25981 เด็กชาย ธีร์ธวัช กระแสเสน
27 26002 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พลายแก้ว
28 26005 เด็กชาย กษิดิศ ลือขจร
29 26104 เด็กหญิง ธมลวรรณ บุญประคอง
30 26237 เด็กชาย วัชรศักย์ มหาศราภิรมย์

โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/3  ปีการศึกษา  2566 แผนการเรียนภาษาเขม้ขน้ (i-Language)
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ครูประจ าชั้นคนที ่1มิสเบญจมาศ บ่อน้ าเชี่ยว นักเรียนชาย 19 คน

ครูประจ าชั้นคนที ่2 นักเรียนหญิง 11 คน

ครูประจ าชั้นคนที ่3 รวม 30 คน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4/3  ปีการศึกษา  2566 แผนการเรียนภาษาเขม้ขน้ (i-Language)
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