
No. Student ID NAME-SURNAME
1 22250 เด็กหญิง โฆษิตา ผกายธรรม

2 22259 เด็กหญิง พรรษชล สัมก าปัง

3 22360 เด็กชาย ณฐวัฒน์ จ าลองกลาง

4 22387 เด็กหญิง ณภาณิสา ศานติกสุข

5 22397 เด็กชาย ชนะกันต์ เฟกขุนทด

6 22407 เด็กชาย ภัทรเดช ศุภภโชตมงคล

7 22413 เด็กชาย ยศพันธ์ ยอดพุดซา

8 22418 เด็กหญิง อัญชนา อารูมูกัม

9 22695 เด็กหญิง มณีรัตน์ ชลธิศสุวรรณ

10 22897 เด็กชาย กรกฎ ชวรัตน์บุญศิริ

11 23057 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ห่วงกลาง

12 23086 เด็กชาย ธนกร สิทธ์ิศักด์ิ

13 23410 เด็กหญิง ณัฐมา สุขดา

14 23588 เด็กหญิง วรัทยา อาศัยป่า

15 23985 เด็กหญิง นันทรัตน์ เพ็ชรแท้

16 24152 เด็กชาย คัชพล ศรีทองแจ้ง

17 24292 เด็กหญิง ญาณิศา พูนสถาพร

18 24297 เด็กหญิง ปริยาภัทร อยู่เย็น

19 24456 เด็กชาย ปรมินทร์ มณีวงษ์

20 24606 เด็กชาย พรดรัล เหลืองอ่อน

21 25110 เด็กชาย ชัชวาล ไมสันเทียะ

22 25865 เด็กชาย ธนยศ ชาญเวช

23 27369 เด็กหญิง อธิกัญญ์ ฉ  าใจหาญ

24 27439 เด็กชาย พิตรพิบูล กรฤต

25 27446 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ อยู่ปรางค์

26 27448 เด็กชาย กันตพิชญ์ สุวรรณรัตน์

27 27473 เด็กชาย ปิยะภูมิ แพงแสงไพศาล

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1    ปีการศึกษา  2566 

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL)



No. Student ID NAME-SURNAME
28 27554 เด็กหญิง วรรณพร ทองนาค

ชาย 15 คน
หญิง 13 คน
รวม 28 คน

มิสสุรดา  จันทรประทักษ์ครูประจ าช้ัน
ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน



No. Student ID NAME-SURNAME
1 21544 เด็กชาย เกียรติคุณ เดวิดไวท์

2 22291 เด็กหญิง ฟ้าใส ถึงหมื นไวย

3 22302 เด็กหญิง ณัฐนิชา สูบก าปัง

4 22352 เด็กชาย ศสรา ค ารังษี

5 22357 เด็กชาย ภูวภัท พงษ์ธฤดี

6 22414 เด็กชาย แมทธิว ไรอัน คอลลีย์

7 22416 เด็กหญิง อิสรีย์ ศรีเมธาเดชาชัย

8 22417 เด็กชาย ณัฏฐพล รอสูงเนิน

9 22995 เด็กหญิง อลิลดา บุญอนันต์ติกุล

10 23018 เด็กหญิง ธนิดา ไขขุนทด

11 23313 เด็กหญิง ปิยาอร ลีฬหปิยรัตน์

12 23372 เด็กหญิง พิมชนก เปล้ืองผล

13 23636 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ สามาอาพัฒน์

14 23730 เด็กหญิง ธัญญา พึงปัญญา

15 24368 เด็กหญิง ธฤตมน สุดสงวน

16 24613 เด็กชาย ปิติพัฒน์ กระเช่าทอง

17 25540 เด็กหญิง สุณัฐธิกา พระสว่าง

18 25950 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ไตรศร

19 26373 เด็กหญิง ณิชภัทร ทาซ้าย

20 26836 เด็กหญิง จิรปรียา บุญน าปภัสสิริย์
21 27332 เด็กหญิง ทิพประภา จันทร์ศรี

22 27441 เด็กชาย ณัฐณภัส บุญญานุสนน์

23 27462 เด็กหญิง ณิชาภา ปลอดโปร่ง

24 27487 เด็กหญิง สุกัญญา พรหมร้ิว

25 27516 เด็กหญิง รุ่งดารา สิงห์น้อย

26 27528 เด็กหญิง ฐิติมา มุ่งสอดกลาง

27 27530 เด็กหญิง ปาริฉัตร หมั นครบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2    ปีการศึกษา  2566

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL)



No. Student ID NAME-SURNAME
28 27557 เด็กหญิง พรนัชชา บุญโต

29 27579 เด็กหญิง อารยา แซ่ซือ
ชาย 8 คน
หญิง 21 คน
รวม 29 คน

มิสอัจฉราภรณ์  ยานะจิตร

ม.นรากร  ไชยประเสริฐ

ครูประจ าช้ัน
ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน



No. Student ID NAME-SURNAME
1 22285 เด็กชาย บุณยกร ช่างปรุ

2 22346 เด็กหญิง ไอศิกา ตะชา

3 22347 เด็กหญิง พิชญาพร ใกล้ศิริ

4 22348 เด็กชาย นวอนันต์ วรรณุเสน

5 22954 เด็กชาย อัครวินท์ เก้ียวกลาง

6 23593 เด็กหญิง เอริน สิงห์กวาง

7 27505 เด็กหญิง อรวี ข าขมเขตต์

8 27525 เด็กชาย ภรันยู เรียงจอหอ

9 27537 เด็กหญิง พัชรวรา เพิ มรัตน์

10 27568 เด็กชาย ศรัณยภัทร ช านาญสิงห์

11 27596 เด็กชาย นิธิศ จันทร์แสง

12 27615 เด็กชาย ยศกร กล้าหาญ

ชาย 7 คน
หญิง 5 คน
รวม 12 คน

มิสพิชชาอร   กนก

มิสนภาพร   พลศรี

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL)

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3    ปีการศึกษา  2566

ครูประจ าช้ัน
ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน



No. Student ID NAME-SURNAME
1 21476 เด็กชาย พงศภัค กอยากลาง

2 21511 เด็กชาย ธัชพล ชัยวิรูญรัตน์

3 22393 เด็กชาย พิชยะ ศิริวิเศษ

4 22692 เด็กชาย ปรวิศ โขศิริเศรษฐ์

5 22693 เด็กชาย ภคพล ไขโพธ์ิ

6 23376 เด็กชาย สงกรานต์ พงษ์ไพเชษฐ์ ย้ายโรงเรียน

7 23398 เด็กหญิง ณัฐวราฎา สายบุตรแจ่มใส

8 24285 เด็กชาย ปิติภัทร ขุดสูงเนิน

9 24464 เด็กชาย ธนคุณ เพ่งพินิจ

10 24562 เด็กชาย อนวัทย์ พูนน้อย

11 24988 เด็กชาย ณัฐชนน ศิริเลข

12 27372 เด็กชาย ชัยภัทร กองปิน

13 27444 เด็กชาย สันติธรรม รัตนเพชร

14 27480 เด็กชาย ภัคภณ สิงหะพล

15 27536 เด็กชาย พอเพียง อีสา

16 27549 เด็กชาย ปณชัย ปวีณชัย

17 27586 เด็กชาย รัชพล งามกระจาย

18 27587 เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญฑีย์กุล

ชาย 17 คน
หญิง 1 คน
รวม 18 คน

มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ์

มิสดาวนภา  เลิศงาม

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ครูประจ าช้ัน
ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4    ปีการศึกษา  2566

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL)



No. Student ID NAME-SURNAME
1 21575 เด็กหญิง กันจนภร กลิ นกระโทก

2 22401 เด็กชาย กันต์ธีรา รอดกลาง

3 22403 เด็กหญิง รฎา อ้นแก้ว

4 22422 เด็กชาย วรพล จิตชัยภูมิ

5 22432 เด็กชาย ฉัตรมงคล จันทรางศุ

6 22679 เด็กหญิง จารวี คานจันทึก

7 22993 เด็กชาย ณัฎฐากร ช่างปรุ

8 23543 เด็กชาย ธนดล ค  ากลิ นหอม

9 23600 เด็กชาย น าทัพ ศักดาวุธ

10 24412 เด็กชาย รัชโยธิน เชยโพธ์ิ

11 24507 เด็กหญิง ศุภิสรา เทพมณี

12 24604 เด็กชาย กันโชติ พุทธรักษา

13 24605 เด็กหญิง ปวีณา เขมะก า

14 24772 เด็กชาย นราวิชญ์ วีระพันธ์ยานันท์

15 25076 เด็กชาย ภูวสิษฏ์ นิลศิริ

16 25532 เด็กชาย สุริยกานต์ ปลั งกลาง

17 25761 เด็กหญิง พิชชาภา พานิชชา

18 26100 เด็กชาย ปฐมพร ดอนกระสินธ์ุ
19 26897 เด็กชาย ณฐกร อภิญญากุล

20 26898 เด็กชาย ณภัทร อภิญญากุล

21 27150 เด็กชาย ภูมิภัทร สุนทรวิสัย

22 27278 เด็กชาย พิริยะพงศ์ เพ็ชรผ้ึง

23 27371 เด็กหญิง สุพัตรา ชาญเดช

24 27380 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชุ่มพุดซา

25 27410 เด็กชาย ธนภัทร เหลืองอ่อน

26 27510 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ชมภูวิเศษ

27 27521 เด็กชาย ชนิตร์นันท์ เพ็ชรประไพ

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL)

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5    ปีการศึกษา  2566



No. Student ID NAME-SURNAME
28 27532 เด็กชาย ชนินทร์ ซึมครบุรี

29 27597 เด็กชาย กรสุวรรณ เชียง

ชาย 20 คน
หญิง 8 คน
รวม 28 คน

มิสปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน

ม.ตระการ  แสนแก้ว

ครูประจ าช้ัน
ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน







ลาเรยีน 21-31มคี66


