
No. Student ID NAME-SURNAME

1 20625 เด็กชาย กิตติกรณ์ สุวรรณมณี

2 21220 เด็กชาย กฤษกร ทรวงโพธ์ิ

3 21864 เด็กหญิง สวรรรัตน์ กันศรีนวกุล

4 22684 เด็กหญิง วรพิชชา ทรงฤดี

5 23347 เด็กชาย นนทพัทธ์ ชูจันทร์

6 26887 เด็กชาย ศุภกร ซาเสน

7 26890 เด็กหญิง ศรุตรา ลาภโคกสูง

8 27022 เด็กชาย อัครวินท์ ต้ังม่ัน

9 27041 เด็กหญิง มุกศิลา อินธิแสน

10 27084 เด็กหญิง ธณัศพร ไหลสกุล

11 27096 เด็กชาย นิพนธ์ สีห์ผักแว่น

12 27213 เด็กหญิง ณพัชร น้อยกลาง

13 27305 เด็กหญิง ภคอร ธรรมธราธาร 

14 27590 เด็กหญิง ธมลรัตน์ หิรัญสุทธิกุลไชย

ชาย 7 คน

หญิง 8 คน

รวม 15 คน

มิสปนัดดา  จิณวงศ์

ม.โสภณวิชญ์ เช้ือสกล

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1    ปีการศึกษา  2566 

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL) (i-Science)

ครูประจ าช้ัน

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน



No. Student ID NAME-SURNAME

1 21230 เด็กชาย กันต์ธัช สุวรรณพิทักษ์

2 21529 เด็กหญิง พัทธ์ฏิกาญจน์ ศรน้อย

3 23771 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โชคสกุลทรัพย์

4 23902 เด็กชาย เสฏฐพัฒน์ ใจเท่ียง

5 25417 เด็กหญิง ธันตพร ปรคนธรรพ์

6 25909 เด็กหญิง โมนิก้า โลคันตอเร่

7 26625 เด็กชาย กฤษณัฏฐ์ ไมตรีจิตต์

8 26827 เด็กชาย ฆีรติ จ้อยโชติ

9 26914 เด็กหญิง ศุภารมย์ พรมมาก

10 26940 เด็กหญิง อัลิปรีญา สงค์รัตน์

11 26982 เด็กหญิง ธนัชพร โสมแก้ว

12 27091 เด็กหญิง ชมพูนุท สืบสาย

13 27100 เด็กหญิง ปิยนันท์ สร้อยพรม

14 27422 เด็กชาย กิตกวิน ศรีทองค า

15 27451 เด็กหญิง ภัทราพร ฟองเจริญ

ชาย คน

หญิง คน

รวม คน

ม.ภูมิ ภู่ศิริ

มิสวิภาพร  จงคอยกลาง

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ห้อง 2    ปีการศึกษา  2566 

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL) (i-Language)

ครูประจ าช้ัน

ครูผู้ช่วยประจ าช้ัน



No. Student ID NAME-SURNAME

1 19981 เด็กหญิง อทิตญา กายาสา

2 21540 เด็กชาย ชาตรี เรืองศิลป์

3 22431 เด็กชาย ธนภัทร จันทรางศุ

4 25006 เด็กหญิง กชกร ชินาค า

5 25690 เด็กชาย ดนัยเทพ ทองสาย

6 26115 เด็กชาย กฤติยา แกรงกระโทก

7 26935 เด็กชาย ปภังกร ภาพงษ์ภิวัฒกุล

8 26967 เด็กหญิง โอนันต์จา จันค า

9 27050 เด็กชาย ธฤตวัน พรมสิทธ์ิ

10 27052 เด็กชาย ฐิติวัจน์ ธนานุรักษ์

11 27097 เด็กชาย ราชศักด์ิ เชิดพุดซา

12 27113 เด็กหญิง พัณณิตา วุฒิกรณ์

13 27134 เด็กชาย ปรเมศร์ ขอเงินกลาง

14 27212 เด็กชาย ณัฎฐากร แนวสุข

15 27350 เด็กหญิง ราชาวดี มูลเทพ

ชาย คน

หญิง คน

รวม คน

มิสสุธิดา   บาลไธสงครูประจ าช้ัน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน  (ACN SUMMER PRE-SCHOOL) (i-Integration)

    รายช่ือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ห้อง 3    ปีการศึกษา  2566 


