โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 53 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
1
23155 เอวิตรา
โฉมทอง
2
23172 พริ ศริ ญา
ธนเนตร
3
23174 ณิ ชาภัทร
ธนเนศ
4
23177 พิมพ์มาดา
จาดน้อย
5
23188 รักชนก
วิสุทธิ พงศ์
6
23219 ณัฐสรวงภรณ์ ลีกรัณย์ชยั
7
23221 ปุณณฌา
มูฮาหมัดตอเฮ็ด
8
23223 นุตปวีณ์
ศิริพงษ์ธรรม
9
23230 ปราณปริ ยา สังข์ไทย
10
23240 ณัชมน
วัฒนาพงษากุล
11
23247 ชนิ กานต์
ตั้งศักดิ์ยืน
12
23248 ไอยมี่
ธี รลักษณ์
13
23252 ฉัตราวีร์
แสงฉาย
14
23291 มุก
สราญไพบูลย์
15
23293 จิราภรณ์
อภิสิทธิ์ ศักดิ์
16
23294 ญาณิ ศา
รจิตพูนผล
17
23308 วชิราภรณ์
วิริยะพันธ์
18
23318 ปาลินี
สาทิภกั ดี
19
23325 ภัทราพร
สิ นสกุลเลิศ
20
23332 ฟารี ดา
วสุ สิริวิทย์
21
23363 ชนัญชิดา
บุญเตี้ย
22
23371 ภัณฑิรา
นาคเรื อง
23
23373 ภูรีกานต์
แสงวงศ์
24
23378 ปริ ยากร
เกรี ยงสิ ริพงศ์
25
23382 สโรชา
เชื้ อกามุด
26
23384 ธนภรณ์
สังเกตุกิจ
27
23387 พีรญา
อัศววิทูรลักษณ์
28
23396 กัลยากร
เลิศสุ วงศ์เนตร์
29
23402 นิ ตสรา
แย้มอุทยั
30
23405 ลัลนา
หนูเรขา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 53 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
31
23408 ศิริพร
เหมพรวิสาร
32
23410 พรปวีณ์
จักรวาลธรรม
33
23412 ณิ ชานันท์
พงศ์พลาญชัย
34
23413 มาริ สา
นาคากาว่า
35
23414 นัชชา
ศักดิ์ สิ ริโอฬาร
36
23415 สวิชญา
ซื่ อธนาพรกุล
37
23417 ดาริ นทร์
ประชาอภิชยั
38
23421 ปานไพลิน
ประสิ ทธิ์ ศิริผล
39
23422 พิมพ์ชนก
ปาพรหม
40
23426 วริ ศรา
รัตนแสงทิพย์
41
24229 ไอริ นทร์
นาคะจรัสโรจน์
42
24423 ณชยภัค
ชาลีเครื อ
43
24425 วรวลักษณ์
พงศ์พิพฒั นา
44
24426 อาภัสระ
บุญเรื อน
45
24428 สุ พิชญา
พุ่มทอง
46
24429 ศศิภา
เตชธารวิสิฐ
47
24430 กฤกศรัณย์
วุฒิยาคม
48
24433 คเณพร
เลิศพงษ์วรพันธ์
49
24436 กวิสรา
เปรมวินยั
50
24475 สุ พตั ตรา
ฤกษ์ฤทธิ์ รณ
51
24477 ศรัญญา
บัวเผื่อน
52
24485 ธนมน
นิ ยมเจริ ญเพียร
53
24489 ณัฐวิภา
ณ อุบล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 55 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
1
23146 ณัฏณภัทร์
สุ รยรรยง
2
23147 ปิ ยะพัชร
สัมพันธ์
3
23148 ณัฐณิ ชา
ลีลากรกิจ
4
23149 พลอยภัสสร
มากเจริ ญชัย
5
23150 ณิ ชาภัทร
สว่างโคกกรวด
6
23151 พัทธ์ธีรา
หลีชาติ
7
23153 พัชรดา
กถาสัตตาพิชญ์
8
23154 อรณิ ชา
หวังวัฒนกิจ
9
23157 ปทิตตา
ศรี วงศ์
10
23158 ญาดา
เลิศปรี ดานันท์
11
23160 วิชยา
จงธนพิพฒั น์
12
23163 ธนพร
สดากร
13
23164 ภัทรานิษฐ์
สุ ขสบาย
14
23170 อภิชญา
ก่อศักดิ์ ไพศาล
15
23173 กัณฐมณี
ปั้ นสารอง
16
23178 ปุณยนุช
ห่อสุ วรรณ
17
23179 เกศราพัชร์
หุตายน
18
23185 ธัญญรัตน์
ลิ่ วลาเพา
19
23186 ณรดา
เนาถาวร
20
23194 ฑิตยา
บูรณะอัศวกุล
21
23197 ธนภรณ์
อินทวงษ์
22
23203 ชนานาถ
วิริยะศักดา
23
23204 ดาริ กา
กุลรัตนรักษ์
24
23207 ณัฐณิ ชา
พรตั้งจิตลิขิต
25
23208 เพชริ นี
ตรี บารุ ง
26
23210 ณิ ชาภัทร
จิรศิรินุพนั ธ์
27
23211 ภัทรนันท์
อนุชาติชยั กุล
28
23216 ยศวดี
แซ่ ต้ งั
29
23217 กรรณิ การ์
ภววงษ์ศกั ดิ์
30
23218 กวิสฌา
โค้วประสิ ทธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 55 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
31
23220 เอมมิกา
ปั ทมะ
32
23231 มณฑ์สิริ
จีระศิลป์
33
23232 ชาลิสา
เขมปั ญญา
34
23233 ลภดา
สถาปั ตย์พฒั นา
35
23234 ณิ ชาภัทร
สร้อยสยัมภู
36
23235 ณภัทร
อุดมเดชสวัสดิ์
37
23237 พิชญาภา
จิตดอน
38
23238 ปภาพิชญ์
เจียรวัฒน์วรคุณ
39
23241 ปุณณภา
จิตพิทยาพร
40
24437 ศิริวศั ยา
โต๊ะนิ ธิพร
41
24438 เอลินา พลนามอินทร์ มาวเตอร์
42
24439
นิ ชาภัทร
แซ่ เจีย
43
24440 ฐานภา
เต็งประเสริ ฐ
44
24441 เพชรลดา
โคกคา
45
24442 ปิ ยะเรศ
ทัฬหกิจ
46
24443 ปาณัสม์
สุ ขสิ น
47
24444 ประทานพร
บุญยศักดิ์เสรี
48
24460 ปภาวริ นทร์
ดาริ ห์สมกุล
49
24461 ปมารวี
อนันต์มานะ
50
24462 ปรี ยา
พาราสรรเสริ ญ
51
24463 นรมน
รุ จิวนารมย์
52
24465 ภัทรภร
เพ็ญภาคกุล
53
24466 ชนิ ดาภา
ชาญชโลธร
54
24467 พลอยปิ ติ
ปิ ยประพันธ์
55
24468 ปั ณฑารี ย ์
คนตรง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 56 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
1
23145 วิวรรณรัตน์ อภิสิทธิ์ วิทยา
2
23181 กฤตยา
ศุภนุกูลสมัย
3
23243 กัลยกร
นิ รันดร์ วิชยะ
4
23249 ณิ ชานาฏ
บางศรี
5
23250 ธมลวรรณ
ประทีปปรี ชาพล
6
23251 ภัทรมน
คชภักดี
7
23253 ณพัฐอร
สมจิตร
8
23256 อิสลีย ์
วงษ์กาญจนกุล
9
23258 นันท์นภัส
จอห์นสัน
10
23262 นันท์นภัส
ลิ้มวิวฒั นกุล
11
23264 ภริ ดา
ตัวตุลานนท์
12
23268 ฐิติรัตน์
ผดุงเกียรติวงศ์
13
23269 ณัฐวศา
มโนมัยวิบูลย์
14
23270 นิ ธิพร
ภูริเจริ ญวงศ์
15
23271 ภาพตะวัน
ศรี บุญทรง
16
23272 ศรัณย์พร
พรมมีเดช
17
23273 ภริ ตพร
มัชฌิมานิสัย
18
23274 พิชญานิน
สุ วรรณเกษร์
19
23275 หริ กานต์
แก้วเที่ยง
20
23276 พรปวีณ์
เปรมปลื้ มจิตต์
21
23278 ชิดชนก
เจนวัฒนศิริกุล
22
23280 ทยิดา
แก้วอาดี
23
23281 ณัฐนันท์
อนงค์เลขา
24
23282 ณปภัช
จงอิทธิ
25
23283 วรัตน์นนั ท์ เยาวพฤกษ์
26
23284 ชนัญชิดา
หวู
27
23289 วลัยวัลล์
เยาวพฤกษ์
28
23299 ปุณยนุช
เจริ ญยิง่
29
23300 เบญจวรรณ พงศ์เกษมชัย
30
23301 กัลยดา
นิ รันดร์ วิชยะ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 56 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
31
23302 พิชญากาญจน์ ก้องวัฒนะธรรม
32
23303 ธวัลรัตน์
สุ วนาคกุล
33
23305 พัทธ์นนั ท์
จิรัฐิติเจริ ญ
34
23307 กมลเนตร
เจริ ญธรรม
35
23309 วิมาลา
สิ ทธิ มลดา
36
23311 อภิชญา
สงวนสัตย์
37
23313 แพรวรุ่ ง แองเจล่าปุญญาดิเรก
38
23314 ณัฐสรวงกร ลีกรัณย์ชยั
39
23319 มัญฑิตา
ไพฑูรย์ศศิธร
40
23321 ยูเมโกะ
อาภาไพศาลธนกิจ
41
23324 พิมมาดา
เลิศทนงเดช
42
24422 กานต์ธิดา
เสรี สวัสดิ์ พิชยั
43
24445 ณิ ชานันท์
คุณารักษนิยม
44
24446 ธัญณัฐ
บุญชาลี
45
24448 นันทนัช
ไชยามณี รัตน์
46
24449 ญาดา
เอมประณี ตร์
47
24450 ภัค
โกกิละนันท์
48
24451 ฐิติมา
คงศิริ
49
24452 ศรัณย์กร เสี่ ยว ลี่เต้
50
24469 จิรัชญา
ทิศเกลี้ยง
51
24470 ศุภิสรา
พูลศิริ
52
24471 จิรัชญา
พีรคัม
53
24472 ฐิติภคั
คาพิทูลย์
54
24473 ณิ ชาภัทร
ชินนิ วฒั น์
55
24474 วรัญญา
พุฒพันธุ์
56
24476 ฉัตรมณี
คล้ายกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 53 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
1
23326 บุษบา
เลาหพูนรังษี
2
23334 พัชรฤดี
บุญเจริ ญ
3
23336 วริ ศรา
เพียวประเสริ ฐ
4
23337 ภัทรานิษฐ์
เต่ารั้ง
5
23338 ภรภัทร
แซ่ หยี่
6
23339 ลลิลดา
เอี่ยมมุทิตา
7
23342 นนทกร
โต๊ะสิ ริกุล
8
23344 ริ นลณี
อนันตมงคลชัย
9
23345 พัชรมนต์
รัตนโกสุ ม
10
23346 ธณิ กานต์
ตั้งงามจิตต์
11
23355 อฐิ ตา
กิจเชวง
12
23356 นฤภัทร
วิชชุธีระกุล
13
23357 อุนนดา
กวินจรัสรัชต์
14
23359 เมทินี
ซุ่นฮ้อ
15
23360 ธนัญธร
บุญประครอง
16
23361 กนกกรณ์
บุญธรรมธนะรุ่ ง
17
23362 จิตสุ ภา
ไกรถาวร
18
23366 ภัณฑิรา
พันธุ์เสน
19
23367 พิมพ์ลดา
สดศรี สุวรรณ
20
23368 แพรววณิ ช
ภู่เจริ ญยศ
21
23374 สัณห์ฤทัย
ชีพฒั น์
22
23375 สาธิ ตา
ติวะวงศ์
23
23377 ญาดา
ภัทรอารยกูล
24
23379 วิชญดา
ซิ้มใจดี
25
23381 ชญานิ ษฐ์
ผดุงม่วงทอง
26
23385 ชนัญชิดา
ภาณุเมษ
27
23392 ชนามาศ
วรากุลพิรัตน์
28
23394 เมธาวี
กลับช่วย
29
23395 ณัชชา
ทองสุ ข
30
23397 ปั ถยา
เขมะจันตรี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 53 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
31
23399 ฑิตญา
อิศรศักดาติกุล
32
23403 ปารมี
ศิริธนะวาณิ ช
33
23404 จุฑาศรณ์
ไตรทวิทรัพย์
34
23406 ณิ ชา
อื้อพาณิ ชย์
35
23409 ชัญญา
เอี่ยมสอาด
36
23416 ชัญญะรัตน์ ภัสสรวรรณ
37
23425 พิมพกานต์ ครองมิ่งมงคล
38
23490 ธนพร
สกลทัศน์
39
24427 ฐิติรัตน์
กุลพรไพศาล
40
24434 นลินทิพย์
เพลินจันทึก
41
24453 ปวริ ศา
เชิญศิริดารงค์
42
24454 นภัสกร
บุนฑารักษ์
43
24455 ณัชชา
วัฒนเสริ มกิจ
44
24456 ปานชีวา
อุดอ้าย
45
24457 จัสมิน
คงแก้ว
46
24458 สุ ริยมาศ
สตีเฟ่ น
47
24459 พริ มา
ไชยะกุล
48
24478 ปิ ณฑิตา
ศรี รินทร์
49
24479 พิชญา
สื บสายไทย
50
24480 วรวลัญช์
ศรี ประเสริ ฐ
51
24481 อภิณชั ชา
เอื้อโภศิณธ์
52
24482 ปารมีต์
อนันตวิไลเลขา
53
24484 อภิญญลักษณ์ หงษ์โต

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 57 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
1
23165 ศุจิภา
เตชะวีรภัทร
2
23166 อิสรา
รอดบารุ งสุ ข
3
23168 จุฬณี
ชนาฐิ ติกุล
4
23175 วราลี
รัตนวรธนา
5
23187 ธนัชพร
วัฒนสิ ทธิ สิน
6
23189 ธนารี ย ์
เดชนิ รัติศยั
7
23190 สุ วรา
ศักดิ์ วรกุลชัย
8
23196 ภลดา
แซ่ เอี๊ยบ
9
23199 วริ ษา
ตติยาพร
10
23200 มนพัทธ์
อินทรี ยานนท์
11
23215 ธี มาพร
ชุมผล
12
23222 เขมณัฏฐ์
แสนทศพร
13
23236 ธนัญญา
เอื้อชนานนท์
14
23239 ภาริ นธร์
ศิริพงศ์
15
23246 อายากะ
กูมาไก
16
23257 อุษณี ย ์
แม้นศิริ
17
23259 ปิ่ นสุ ดา
ภูติอิทธิ นนั ท์
18
23277 รตา
สุ ภาสื บ
19
23287 อรพัศสรณ์
สุ ดถาวรเจริ ญ
20
23290 วริ ษฐา
คุม้ รอด
21
23292 ชนาภา
เตชวิมลกุล
22
23295 บุญญาภา
บุญรักษา
23
23304 นลิน
ผลพานิชเจริ ญ
24
23312 กัญญพัชร
นาไชย์
25
23316 ณัฐนันท์
ชาน
26
23327 ณดา
แจ่มใส
27
23333 อภิสรา
สุ ระอาภรณ์
28
23335 กชพร
ธี ระมงคลกุล
29
23353 กนิษฐ์นนั ท์ ตั้งวัฒนโอฬาร
30
23386 ริ ลดา
พงศ์พิชาธรณ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 57 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
31
23389 ธัญทิพย์
ณรงค์อินทร์
32
23390 ประกายเพชร สิ วสว่างพร
33
23407 ณัฐณิ ชา
จันทะยาสาคร
34
23419 พิชชา
เกตุเรื องโรจน์
35
23420 ภาวิณี
ทัศน์เอี่ยม
36
23424 รวิสรา
คล่องแคล่ว
37
23427 กรรวี
สิ ริวรวิทย์
38
23434 ภูษณิ ศาย์
ฐิติรัตน์ภทั รกุล
39
23497 ภัทรนันท์
สิ วะวรรณวงศ์
40
23499 ชลิดา
สนทอง
41
23767 สุ จินนั ท์
ราชเนตร
42
24204 บุญสิ ตา
อิ่มจันทร์
43
24216 วริ ศรา
ภิญโญ
44
24220 วรรณภรณ์
จิระชาติวรกุล
45
24323 บุณฑริ กา
บุญยสัมพันธ์
46
24327 ณัชชา
ฤทธิ ศาสตร์
47
24342 จิราประพันธ์ ชาวสวน
48
24346 ณิ ชานันทน์ บุญสมบูรณ์
49
24385 กัญญาภัค
อิ่มใจ
50
24392 ปสุ ตา
สุ วรัตนานนท์
51
24394 เบญจสิ ริ
ธนฉัตรานนท์
52
24401 ภคมน
ศรี สุคนธ์
53
24408 ศศิกานต์
จงพัฒนาทวีศกั ดิ์
54
24415 พิมพ์ญาดา
เลิศปรี ดานันท์
55
24418 ณัฐชยา
สุ วรรณรัตน์
56
24464 ณัฐกานต์
นราประโคน
57
24486 ภทรมน
ตระกูลวีระ

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/6 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 31 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
1
23143 ชุญาณิ ษฐ์
จาลอง
2
23161 ธัญรัตน์
ซาภู
3
23191 ณปูรดา
ณ พัทลุง
4
23198 ชัชพร
อัครฐานาชีวะ
5
23213 พิมพ์พทั ธ์
ยังหัตถี
6
23225 ธี รตา
เหลืองอาสนะทิพย์
7
23244 ปุณยวีร์
สิ ทธิ จิระโชติ
8
23310 ปารวีภสั ร์
บุญสนองกิจ
9
23322 อาจรี ย ์
สุ พะธี ระ
10
23328 ศุภิสรา
สงดา
11
23330 กรนิภา
พรมสวัสดิ์
12
23331 ปาระพี
กนกพัฒนกิจ
13
23341 พลอยสวย
ชัยนาม
14
23347 พิมพ์มาดา
จันทร์ ขจร
15
23348 กันตา
อุฬารเสถียร
16
23351 ญาณิ ดา
ศุภสิ นสาธิ ต
17
23354 กนกพร
ตั้งเลิศสาราญ
18
23383 วิภูสินี
ธรรมสี หา
19
23423 โชติกา
โชติกะพุกกณะ
20
24178 ขัตติยา
สวยวิชา
21
24331 ปาณิ สรา
กลิ่ นขจร
22
24336 ณัฐณิ ชา
ผดุงชูกิจ
23
24338 อาณดา
กุลภัทรจิรากุล
24
24339 กชพร
พันธุ รักษ์
25
24341 นรรธศร
รัตนชาติ
26
24424 กัญญพัชร
โชติภาคยกุล
27
24431 ภาสิ ตา
ธัญนันทน์
28
24432 ธนาภา
พณิ ชย์ธนโชค
29
24435 ชญาณิ สา
ศิวเสน
30
24447 เมธาวี
เข็มทองคา

โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
รายชื่ อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/6 ปี การศึกษา 2562
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 31 คน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่ อ
นำมสกุล
31
24483 ณัฐกมล
พรพิศาล

