
เลข

ประจําตัว

1 37609 เด็กชาย ศรัณย์กร ศุภศิริลักษณ์ ไป-กลับ

2 37620 เด็กชาย ศิรสิทธิ� เกตุการณ์ ไป-กลับ

3 37703 เด็กชาย ณัฏฐพล มรรคไพบูลย์ ไป-กลับ

4 37704 เด็กหญิง ณัฎฐวีร์อร เซ่งไพเราะ ไป-กลับ

5 37705 เด็กหญิง ณัฐมน พรรณงาม ไป-กลับ

6 37707 เด็กชาย รชฏ บันลือศรีสกุล ไป-กลับ

7 37708 เด็กชาย ภาคิน นิมิตปัญญากุล ไป-กลับ

8 37712 เด็กชาย อัศวิน เจริญวงศ์ ไป-กลับ

9 37713 เด็กชาย ฉัตริน วัชรจิตต์กุล ไป-กลับ

10 37714 เด็กหญิง ณัชชาภัทร มุทรพัฒน์ ไป-กลับ

11 37716 เด็กชาย กิตตกานต์ พวงกุหลาบ ไป-กลับ

12 37720 เด็กหญิง มิโนริ ซาโต้ ไป-กลับ

13 37721 เด็กชาย ปรรณกร พรมีไชย ไป-กลับ

14 37724 เด็กชาย เจษฎานันท์ เบญจกุล ไป-กลับ

15 37726 เด็กหญิง ฮันนะ ยามาโมะโตะ ไป-กลับ

16 37729 เด็กชาย ทยากร ทิพย์มณฑา ไป-กลับ

17 37739 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ เริงพิทักษ์ ไป-กลับ

18 37742 เด็กหญิง ศศิชา บุญไพศาลเสรี ไป-กลับ

19 37754 เด็กหญิง บุญญานนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ไป-กลับ

20 37758 เด็กชาย คงภพ ทองเพ็ง ไป-กลับ

21 37759 เด็กชาย ปภังกร ลี�วิจิตร ไป-กลับ

22 38258 เด็กชาย ณัฐศิวัช ติยวัฒน์ธนกุล ไป-กลับ

23 38378 เด็กชาย พัชชานนท์ รื�นกลิ�น ไป-กลับ

24 39494 เด็กหญิง ปัณฑา เหลืองอ่อน ไป-กลับ

25 39841 เด็กชาย ธรรศ ทองผาย ไป-กลับ

26 39843 เด็กหญิง บาลี ชาญณรงค์ ไป-กลับ

27 39846 เด็กหญิง วิชญาดา มีคํา ไป-กลับ

28 39997 เด็กชาย รชานนท์ พุทธาผาย ไป-กลับ

29 39998 เด็กหญิง ซัมเมอร์ อลิซา คาร์เตอร์ ไป-กลับ

30 40027 เด็กชาย ฉัตรพัฒน์ ฉัตรพัฒนากูล มิสธาริณี

นักเรียน ไป - กลับ  29  คน   ประจํา  1  คน

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิง 12  คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นประถมศึกษาปีที�  1  ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562 

            MLP  ครูประจําชั�น   :   Mr. Jason Beasant , Ms. Duangporn Tattathongkhum

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 37604 เด็กชาย คีรพัชร์ ไชยสวัสดิ� ไป-กลับ

2 37605 เด็กหญิง ศรัญญรัศมิ� พงษ์ธนานิกร ไป-กลับ

3 37610 เด็กชาย อภิชาต เวชกิจ ไป-กลับ

4 37616 เด็กชาย ธัญยธรณ์ จิตต์รัตนธรรม ไป-กลับ

5 37638 เด็กหญิง มารี เอมิลี� มาร์แตง ไป-กลับ

6 37663 เด็กชาย เทพวิชญ์ มหรรชกุล ไป-กลับ

7 37664 เด็กชาย เทพวัชญ์ มหรรชกุล ไป-กลับ

8 37667 เด็กหญิง นภัสนันท์ นิธิดํารงค์รัตน์ ไป-กลับ

9 37672 เด็กชาย ปพนธนัย วีระพล ธนศิริพัฒน์  @ ไป-กลับ

10 37679 เด็กชาย ธนภัทร เฉลาชัย ไป-กลับ

11 37736 เด็กชาย วิริทธิ�พล ด้วงศิริ ไป-กลับ

12 37745 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ผุดผ่องพรรณ ไป-กลับ

13 37749 เด็กชาย วรารตน ศรีเมือง ไป-กลับ

14 37802 เด็กชาย สินธร ชีวะธรรมานนท์ ไป-กลับ

15 37803 เด็กหญิง ตะวันฉาย ชีวะธรรมานนท์ ไป-กลับ

16 38019 เด็กชาย กฤติเดช วีรชาติยานุกุล ไป-กลับ

17 38376 เด็กชาย ปกรณ์ มีพรปัญญาเลิศ  ☺ ไป-กลับ

18 38381 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูมิพาน ไป-กลับ

19 38383 เด็กหญิง มะลิ ซาโต้ ไป-กลับ

20 38387 เด็กชาย พีรวัส ฉัตรกิตติชัย ไป-กลับ

21 38823 เด็กหญิง วิรยติ ชมภูแดง ไป-กลับ

22 39032 เด็กหญิง นริศรา ระวัง ไป-กลับ

23 39501 เด็กชาย ศิณพัฒน์ ชีวะธรรมานนท์ ไป-กลับ

24 39505 เด็กหญิง นันท์นภัส เชื�อมไมตรีกุล ไป-กลับ

25 39665 เด็กหญิง สุวพิชญ์ มณีพิพัฒน์โกศล ไป-กลับ

26 39842 เด็กหญิง นภัสนันทน์ จารุรัชตานนท์ ไป-กลับ

27 39844 เด็กหญิง วิมลลักษณ์ ตั�งกิตติรุ่งเรือง ไป-กลับ

28 39845 เด็กชาย กฤตานนท์ สมหวัง ไป-กลับ

29 39847 เด็กชาย กฤติเดช หวังวานิชกิจ ไป-กลับ

30 40030 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ปัญญาอภิวงศ์ ไป-กลับ

นักเรียน ไป - กลับ 30  คน   ประจํา  -   คน

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิง 12  คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นประถมศึกษาปีที�  1  ห้อง  B   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :   Mr. Micheal Clarke , Ms. Jintana Kongthong

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 36793 เด็กชาย พศิน ทิพย์เกษร ไป-กลับ

2 36797 เด็กชาย ณัฐพัชร์ สุวรรณไสวผล ไป-กลับ

3 36799 เด็กหญิง จิดาภา ขุนจันทร์ ไป-กลับ

4 36803 เด็กหญิง พัชนิดาภรณ์ ศิริสุนทรินท์ ไป-กลับ

5 36805 เด็กหญิง พิชญาภา สมานประชา ไป-กลับ

6 36812 เด็กหญิง ปานชีวา  ศรีโคตร ไป-กลับ

7 36815 เด็กชาย ภาวัต แย้มบุญยิ�ง ไป-กลับ

8 36817 เด็กหญิง กรปภา ลิ�มรั�ว ไป-กลับ

9 36818 เด็กชาย ธนิก หวังวงศ์เจริญ ไป-กลับ

10 36826 เด็กชาย โคกิ ฮาโตริ ไป-กลับ

11 36851 เด็กชาย พีรณัฐ อินสว่าง ไป-กลับ

12 36888 เด็กชาย ชนุดม วัฒนกูล ไป-กลับ

13 36906 เด็กหญิง แอนนิกา ซาริชา เบิร์กฮาวท์ ไป-กลับ

14 36929 เด็กชาย ภีมธ์ ลีละมาสวัฒน์ ไป-กลับ

15 36980 เด็กชาย ณัฐวัตร ลิ�มเซ็ง ไป-กลับ

16 37298 เด็กชาย อิงตะวัน วงษ์สนอง ไป-กลับ

17 37560 เด็กหญิง มารีอา อาห์น ไป-กลับ

18 37583 เด็กชาย พัฒนดล สังขรัตน์ @ ไป-กลับ

19 38034 เด็กหญิง อรไพลิน ไชยสวัสดิ� ไป-กลับ

20 38390 เด็กหญิง อธิวรา ธรรมบวรพงศ์ ไป-กลับ

21 38855 เด็กชาย คุณานนท์ วิมูล ไป-กลับ

22 38886 เด็กหญิง กฎชกร เงินท้วม ไป-กลับ

23 39066 เด็กชาย ฐิติภาส เชื�อจั�น ไป-กลับ

24 39307 เด็กชาย อิทธิพรชัย ทองไพบูลย์ ไป-กลับ

25 39314 เด็กชาย พีรเดช เอี�ยมสุข มิสบุญธิดา

26 40209 เด็กชาย ธนิก ทองอ่อน ไป-กลับ

27 40016 เด็กชาย พุฒิเมธ จินดาสถาพร มิสบุญธิดา

28

29

30

นักเรียน ไป - กลับ 25 คน   ประจํา  2  คน นักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 10  คน

ชั�นประถมศึกษาปีที�  2  ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :   Ms. Aileen  Handugan , Ms. Nittaya  Suebsai

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



เลข

ประจําตัว

1 36795 เด็กชาย อรรถนันท์ คงนิวัฒน์ศิริ ไป-กลับ

2 36802 เด็กชาย สิปปภาส ทวีทรัพย์ ไป-กลับ

3 36807 เด็กชาย พิชญะ อั�งอารีย์ ไป-กลับ

4 36809 เด็กชาย ธีร์ธัช ชมภูบุตร ไป-กลับ

5 36813 เด็กชาย ชนดล ลี�วิจิตร ไป-กลับ

6 36816 เด็กชาย อภิวิชญ์ วิกัยวัฒน ไป-กลับ

7 36821 เด็กชาย ภูมิ พิมพาภรณ์ ไป-กลับ

8 36825 เด็กชาย ทรงพล ภู่ประดิษฐ์ ไป-กลับ

9 36827 เด็กหญิง กีวซอน ลี ไป-กลับ

10 36842 เด็กชาย จิรายุ วสีพันธ์พงศ์ ไป-กลับ

11 36845 เด็กชาย จีฮุน จาง ไป-กลับ

12 36868 เด็กชาย กฤษณ์ รื�นกลิ�น ไป-กลับ

13 36907 เด็กชาย ศศิน เทียนทอง ไป-กลับ

14 36924 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เชียงอุทัย ไป-กลับ

15 36934 เด็กชาย จัสติน เฟธ วอวอร์  บัวรัตนการ ไป-กลับ

16 36942 เด็กหญิง อมลรดา เรืองวัฒนวิศิษฐ์ ไป-กลับ

17 37381 เด็กชาย ก้องศิริ คง ไป-กลับ

18 37568 เด็กหญิง ชนันชน สองเมือง ไป-กลับ

19 37574 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ รักประเสริฐ ไป-กลับ

20 38080 เด็กชาย ณัฐดิษฐ์ สิริเมธาศิลป์ ไป-กลับ

21 38230 เด็กหญิง มิเชล  อลิซาเบธ เน็ค ไป-กลับ

22 39299 เด็กชาย ธนัตถ์สิษฐ์ ธนทวีภัทร ไป-กลับ

23 39308 เด็กชาย กรณ์ ขจรเฉลิมศักดิ� ไป-กลับ

24 39313 เด็กหญิง ซูกุฮะ ชิยะมะ ไป-กลับ

25 39560 เด็กชาย ธนกิตติ� จิตร์ระเบียบ ไป-กลับ

26 39833 เด็กหญิง อิงค์จันทร์ สรัชโชติมา ไป-กลับ

27 40376 เด็กชาย กันต์ณภัทร ประสงค์ปัญญา ไป-กลับ

28

29

30

นักเรียน ไป - กลับ 27 คน   นักเรียนชาย 21  คน  นักเรียนหญิง 6 คน

ชั�นประถมศึกษาปีที�  2  ห้อง  B    ปีการศึกษา 2562

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

            MLP  ครูประจําชั�น   :     Ms. Maria  Alagdon , Ms. Supawadee  Sumalai

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม 

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 35805 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ขจรเจนยุทธ ไป-กลับ

2 35811 เด็กชาย บวรลักษณ์ มีเดชา ไป-กลับ

3 35820 เด็กหญิง พิมพ์ภจิรา ปั�นกาญจนโต ไป-กลับ

4 35823 เด็กหญิง ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ ไป-กลับ

5 35850 เด็กหญิง ณัฐฌาพัชร์ จําปาศรี ไป-กลับ

6 35890 เด็กชาย พัสกร อมรวดีกุล ไป-กลับ

7 35896 เด็กชาย ธีรธร มารอด ไป-กลับ

8 35897 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ พนมมรรค ไป-กลับ

9 35938 เด็กหญิง ปิยธิดา จารุฐิติ ไป - กลับ

10 35963 เด็กชาย ปัณณภัทร แพร่จรรยา ไป-กลับ

11 35967 เด็กชาย เลิศพงศ์ ทรัพย์นา ไป-กลับ

12 35989 เด็กหญิง ปุณณภา ปลื�มจิตต์ ไป-กลับ

13 35994 เด็กชาย อรรฐพล นุชจํารัส ไป-กลับ

14 36001 เด็กชาย สิรภพ สุขพัฒน์ ไป-กลับ

15 36012 เด็กชาย ยุทธกร เชื�อพลบ ไป-กลับ

16 36466 เด็กชาย ภคภัทร พัฒนสารกิจ ไป-กลับ

17 36767 เด็กชาย ภาคภูมิ ผลบุญ ไป-กลับ

18 38568 เด็กชาย ธนวิศิษฏ์ เพ็ชรัตน์ ไป-กลับ

19 38573 เด็กชาย ภัทรพัฒน์ ไชยนิล ไป-กลับ

20 38579 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ตันติราพันธ์ ไป-กลับ

21 38580 เด็กชาย จุน ยู โซ ไป-กลับ

22 38587 เด็กชาย เหินฟ้า ทวีปรังษีนกูล มิสอัฉราวดี

23 39506 เด็กหญิง มนัสนันท์ เชื�อมไมตรีกุล ไป-กลับ

24 39510 เด็กหญิง กานต์สิริ พวงกุหลาบ ไป-กลับ

25 39516 เด็กหญิง กฤติญา มีพรบูชา ไป-กลับ

26 39819 เด็กชาย ภวิศ รุกขเสรณีย์ ไป-กลับ

27 39820 เด็กชาย ภูดิส รุกขเสรณีย์ ไป-กลับ

28 40335 เด็กชาย อัครวินท์ บุญรักษาสัตย์ ไป-กลับ

29 40402 เด็กหญิง สวาร่า อามอล อัมบาวาเหน่ ไป-กลับ

30

นักเรียน ไป - กลับ 28 คน   นักเรียนประจํา 1 คน นักเรียนชาย 19  คน  นักเรียนหญิง 10 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นประถมศึกษาปีที�  3  ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :     Mr. Ariel  Arroyo , Ms. Hatayakarn  Duchada

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 35808 เด็กหญิง ภชิสา ยศเมฆ ไป - กลับ

2 35826 เด็กชาย  จิรัฎฐ์ สุพัฒน์ผล ไป - กลับ

3 35831 เด็กชาย ณัช แก้วกระจ่าง ไป - กลับ

4 35860 เด็กหญิง เอริกา ไค ไป - กลับ

5 35867 เด็กหญิง ศุกลกานต์ วัฒนสุภากุล ไป - กลับ

6 35871 เด็กชาย ณัฐพัชร์ นิสยันต์ ไป - กลับ

7 35873 เด็กหญิง ปรียาลักษณ์ รอดระวังภัย ไป - กลับ

8 35893 เด็กชาย เทพพิทักษ์ เริงพิทักษ์ ไป - กลับ

9 35901 เด็กหญิง ปุณิกา ยอดบุญ ไป - กลับ

10 35918 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา วงศ์วัฒนาวุฒิ ไป - กลับ

11 35919 เด็กชาย ปฐพี วงศ์วัฒนาวุฒิ ไป - กลับ

12 35922 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ขุนจันทร์ ไป - กลับ

13 35953 เด็กชาย ปูรณ์ มงคลสักวานนท์ ไป - กลับ

14 35961 เด็กหญิง นวลจันทร์ จิตรัตน์ ไป - กลับ

15 35965 เด็กชาย นิติธร ยิ�งสุขผล ไป - กลับ

16 35976 เด็กชาย ณัฐกร จันทสุวรรณ์ ไป - กลับ

17 35978 เด็กชาย กฤตภาส อุลิดสถิตย์ ไป - กลับ

18 35993 เด็กหญิง ศรัฬรัช นามวงษ์ ไป - กลับ

19 36010 เด็กหญิง กรกันยา พอดีงาม ไป - กลับ

20 38559 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ อนุตะเศรษฐ์ ม.วธัญ�ู

21 38577 เด็กชาย วิมุตติ ชมภูแดง ไป - กลับ

22 38591 เด็กชาย อิทธิพัทธ สายเสียง ไป - กลับ

23 38594 เด็กชาย ขวัญ พาดัว ไป - กลับ

24 38597 เด็กชาย ภูวิสิฐพร อุ่นทรัพย์ มิสบุญธิดา

25 38926 เด็กชาย ชลธร อาทรประชาชิต ม.วธัญ�ู

26 39631 เด็กชาย รัชชานนท์ นิคมเขตต์ ☺ ไป - กลับ

27 40010 เด็กชาย ภูริธัญญ์ วาณิชย์กุล ม.วิชัย

28 40334 เด็กหญิง ธัญญาภัค หลําจันทร์ ไป - กลับ

29

30

นักเรียน ไป - กลับ 24 คน   นักเรียนประจํา 4 คน นักเรียนชาย 17  คน  นักเรียนหญิง 11 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นประถมศึกษาปีที�  3 ห้อง  B   ปีการศึกษา 2562

 MLP  ครูประจําชั�น   :   Mr. Richard  N.Sison , Ms. Chanram  Noichan

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 34971 เด็กชาย นันทพัทธ์  แก้วจา ไป-กลับ

2 34978 เด็กชาย รชต พาภักดี ไป-กลับ

3 34982 เด็กชาย คณิน ไชยทิพย์ ไป-กลับ

4 34996 เด็กชาย ทีปกร รัตนยานนท์ ไป-กลับ

5 34997 เด็กชาย ชัยสวัสดิ� หงษ์ทอง ไป-กลับ

6 35017 เด็กชาย ปิติกานต์ วงค์ราษฎร์ ไป-กลับ

7 35046 เด็กชาย ธนากร จุทาทัศน์ ไป-กลับ

8 35065 เด็กชาย ปีติคุน อภิชนกิจ ไป-กลับ

9 35785 เด็กชาย โชติศุภกานต์ อําไพ ไป-กลับ

10 37780 เด็กหญิง สิตา แย้มบุญยิ�ง  @ ไป-กลับ

11 37784 เด็กชาย สุวิจักษ์ อานนท์กิจพานิช ไป-กลับ

12 37786 เด็กชาย วิริทธิ�พล บุญมา ไป-กลับ

13 37788 เด็กชาย ปาฎิหาริย์ ประพัฒน์ทอง ไป-กลับ

14 37792 เด็กหญิง วริศนันท์ รัตนยานนท์ ไป-กลับ

15 37809 เด็กชาย ธงชัย พรมีไชย ไป-กลับ

16 38079 เด็กหญิง พัชญากาณจน์ สิริเมธาศิลป์ ไป-กลับ

17 38229 เด็กชาย ศุภณัฐ โหรคํานวน ไป-กลับ

18 38881 เด็กชาย วชิรพงศ์ จันทะมาตย์ ไป-กลับ

19 39069 เด็กชาย ชยพล ยอดคีรี มิสบุญธิดา

20 40235 เด็กชาย เอลีชา เปรินทร์ ไป-กลับ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   

นักเรียน ไป - กลับ 19   คนประจํา  1   คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 MLP  ครูประจําชั�น   :   Mr. Marcel  Deke , Ms. Ratchatawan  Srisuwan

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

ชั�นประถมศึกษาปีที� 4  ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 17  คน  นักเรียนหญิง 3 คน



เลข

ประจําตัว

1 34959 เด็กชาย รวิสุต โรจนะประเสริฐกิจ ไป-กลับ

2 34985 เด็กชาย ศุภกร ตั�งจิตร์พร  @ ไป-กลับ

3 35088 เด็กชาย ทสึคาซะ ซาโต้ ไป-กลับ

4 37779 เด็กหญิง ลินลี� วิชญา วู ไป-กลับ

5 37797 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ทองเพ็ง ไป-กลับ

6 38001 เด็กหญิง นาตาลี กลอเรีย มอตเตอร์ ไป-กลับ

7 38083 เด็กชาย บุญญฤทธิ� คําแย้ม ม.วิชัย

8 38159 เด็กชาย จุนกิ ลี ไป-กลับ

9 38345 เด็กชาย ชนัญกฤติ ตุลาผล มิสบุญธิดา

10 38354 เด็กชาย ทานธรรม ภาพิรมย์ ม.วธัญ�ู

11 38357 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วมะนีวง ม.วธัญ�ู

12 38382 เด็กชาย กวิน แซ่คู ม.วธัญ�ู

13 38860 เด็กชาย พิชญดนย์ จิตต์พิทักษ์ ไป-กลับ

14 38964 เด็กชาย ชยพล ปานดี ไป-กลับ

15 39000 เด็กชาย ธนกร อิริยาภิชาติ ไป-กลับ

16 39581 เด็กชาย พาทิศ ผิวผาง มิสธาริณี

17 39656 เด็กชาย เปศล หลากสุขถม ม.วธัญ�ู

18 40035 เด็กหญิง พรรณพัชร์ รุ่งรัตนพันธ์ ไป-กลับ

19 40197 เด็กหญิง ปริยากร อนุตรพงศ์ ไป-กลับ

20 40214 เด็กหญิง อชิรญา ตันติเสรี ไป-กลับ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

นักเรียน ไป - กลับ 13   คน   นักเรียนประจํา 7  คน นักเรียนชาย 15  คน  นักเรียนหญิง 5 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Elbert  Amoguis , Ms. Pornthip  Pujomjit 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 4  ห้อง B   ปีการศึกษา 2562

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 34109 เด็กชาย ศานต์มนัส ขาวประเสริฐ ไป-กลับ

2 34116 เด็กชาย พชรวัฒน์ ทับพุ่ม ไป-กลับ

3 34129 เด็กชาย ปัณณ์ เต็กบุญตาม ไป-กลับ

4 34135 เด็กชาย กรพัฒน์ โสมมาก ไป-กลับ

5 34141 เด็กชาย วริศ โรจนะประเสริฐกิจ ไป-กลับ

6 34142 เด็กชาย ณัฐชนน มรรคไพบูลย์ ไป-กลับ

7 34165 เด็กชาย วิศวชิต รังษี ไป-กลับ

8 34171 เด็กชาย ตีรณ์ญาณ บุญธกานนท์ ไป-กลับ

9 34179 เด็กชาย ราชิต ลัมเบอับดุล ☺ ไป-กลับ

10 34189 เด็กชาย กฤศ  พอล เมนโดซา ไป-กลับ

11 34199 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ดุจดา ไป-กลับ

12 34204 เด็กชาย ณัทกฤต พนมมรรค ไป-กลับ

13 34212 เด็กชาย เปรมปรีดิ� โห้แจ่ม ไป-กลับ

14 34687 เด็กชาย ภูวศิษฎ์ สุขพัฒน์ ไป-กลับ

15 34924 เด็กชาย ระฟ้า ศรีศิลป์  @ ไป-กลับ

16 34926 เด็กชาย ชยกร พอดีงาม ไป-กลับ

17 36961 เด็กหญิง บุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล ไป-กลับ

18 36964 เด็กชาย ปุณณาศักดิ� มณีแก้วงาม ไป-กลับ

19 36965 เด็กชาย ณฐพงศ์ ผจญ ไป-กลับ

20 36971 เด็กหญิง ศิรดา สาบุญเสริม ไป-กลับ

21 36973 เด็กชาย ณฐกร กิตตโยทัย ไป-กลับ

22 36975 เด็กหญิง อภิชญา โตพานิช ไป-กลับ

23 36977 เด็กหญิง ธนิดา แจ่มสุวรรณ ไป-กลับ

24 37309 เด็กหญิง กรีติกา  ซิงค์ ชาวสวน ไป-กลับ

25 37589 เด็กหญิง ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ไป-กลับ

26 39122 เด็กชาย พฤทธิ� เอี�ยมสอาด ไป-กลับ

27 39504 เด็กหญิง ปวิตราพร สุรพิพิธ @ ไป-กลับ

28 39509 เด็กหญิง สิริกานต์ พวงกุหลาบ ไป-กลับ

29 39825 เด็กชาย ภูผา อุตเสนา ม.วธัญ�ู

30 40033 เด็กหญิง ปานหทัย ธิมาภรณ์ ไป-กลับ

นักเรียน ไป - กลับ 29 คน   ประจํา  1  คน นักเรียนชาย 21  คน  นักเรียนหญิง 9 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5  ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :      Ms. Christian R.Carrillo , Ms. Kanockan  Nimnoot

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม



เลข

ประจําตัว

1 34119 เด็กชาย ณฐรัช โฆสะกิตติกุล ไป-กลับ

2 34133 เด็กชาย ชลธี สุขวิวัฒนพร ไป-กลับ

3 34136 เด็กชาย นาวีย์ สุภาภรณ์ ไป-กลับ

4 34140 เด็กชาย โลมิก,ลามาซี,เตกีเตโมอานา โกเดค  @ ไป-กลับ

5 34144 เด็กชาย ญาณาธิป สมานประชา ไป-กลับ

6 34167 เด็กชาย ปิยพัฒญ์ เลี�ยมวิลัย ไป-กลับ

7 34174 เด็กชาย ซากุจิโร่ เมกาตะ ไป-กลับ

8 34176 เด็กชาย ธีร์ มงคลสักวานนท์ ไป-กลับ

9 34198 เด็กชาย ไกรวิชญ์ จิตรไพบูลย์ ไป-กลับ

10 34219 เด็กชาย เพชรตะวันต์ นีระพันธ์ ไป-กลับ

11 34220 เด็กชาย ธนกร ดีสมุทร ไป-กลับ

12 34238 เด็กชาย จิรัตฐคุณ จันทร์ประเสริฐ ไป-กลับ

13 34919 เด็กชาย ณัฐวัตร พฤฒิสาร ไป-กลับ

14 34938 เด็กชาย กฤตพล มีพรบูชา ไป-กลับ

15 35063 เด็กชาย กีรติณัฏฐ์ จิวรัชตานันท์ ไป-กลับ

16 36945 เด็กชาย กัญจน์ นิสยันต์ ไป-กลับ

17 36963 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ยะหัตตะ ไป-กลับ

18 36968 เด็กชาย ปองคุณ ปาลวัฒน์ ไป-กลับ

19 36972 เด็กหญิง ธมน ศิริสุวรรณ์ ไป-กลับ

20 36976 เด็กหญิง พรนภา สกุลยา ไป-กลับ

21 36979 เด็กหญิง รุจิรา สระเจริญ ไป-กลับ

22 37275 เด็กชาย ธีรดนัย เกษามา ไป-กลับ

23 38367 เด็กหญิง ภลินี วิมูลชาติ ไป-กลับ

24 39091 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ ทิพยโอสถ ไป-กลับ

25 39582 เด็กหญิง ปาณิสรา นิธิวรกุล ไป-กลับ

26 39806 เด็กชาย รวิกร แซ่โล้ มิสสุจิตรา

27 40029 เด็กชาย ณัฏฐวรรธน์ ปัญญาอภิวงศ์ ไป-กลับ

28 40159 เด็กชาย เรืองวิทย์ รัฐฐาน ไป-กลับ

29 40375  เด็กหญิง กัญณัชชา ประสงค์ปัญญา ไป-กลับ

30 40457 เด็กชาย แอรอน แอนนิสัน ไป-กลับ

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียน ไป - กลับ 29 คน   นักเรียนประจํา 1 คน นักเรียนชาย 22  คน  นักเรียนหญิง 8 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

            MLP  ครูประจําชั�น   :     Ms. Rhodalyn  Anaque, Mr. Somchai Wannapong     

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5  ห้อง   B   ปีการศึกษา 2562
เล

ขท
ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 33314 เด็กชาย อนล ลักษณ์เลิศกุล ไป-กลับ

2 33317 เด็กชาย ปัณณวิชย์ นินเนินนนท์ ไป-กลับ

3 33323 เด็กชาย ธนกฤต หาญธารีรักษ์ ไป-กลับ

4 33328 เด็กชาย กวีวัธน์ เงินอํานวยผล ไป-กลับ

5 33344 เด็กชาย ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ ไป-กลับ

6 33352 เด็กชาย พัชรพล วัฒนสุภากุล ไป-กลับ

7 33363 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ จิรบันดาลสุข ไป-กลับ

8 33368 เด็กชาย อากาตะ ชลสุข ไป-กลับ

9 33378 เด็กชาย ธนภัทร จารุรัชตานนท์ ไป-กลับ

10 33398 เด็กชาย ภูมิสิษฐ์ ภัทรศิลามงคล ไป-กลับ

11 33420 เด็กชาย ศิริกร ศิริสวัสดิ� ไป-กลับ

12 33424 เด็กชาย อริย์ธัช ขําขันทอง ไป-กลับ

13 34674 เด็กชาย ปัณณวรรธ ตุ้ยเอ้ย ไป-กลับ

14 36029 เด็กชาย ปัณณฑัต งามประดิษฐ์ ไป-กลับ

15 36036 เด็กหญิง ปาณิสรา สกุลนุ้ย ไป-กลับ

16 36053 เด็กชาย ธีรดนย์ ศรีสังข์ ม.วิชัย

17 36066 เด็กหญิง เขมจิรา ไชยแก้ว ไป-กลับ

18 36069 เด็กชาย ปรมโสภณ ประวันจะ ไป-กลับ

19 36070 เด็กหญิง พรนภัส จันทสุวรรณ์ ไป-กลับ

20 36075 เด็กหญิง พิมพ์พระจันทร์ นามพรหม ไป-กลับ

21 36082 เด็กชาย โทโอรุ ฮาเซกาวา ไป-กลับ

22 36083 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เมืองเกิด ไป-กลับ

23 38849 เด็กหญิง วริษฐา เข็มกลัด ไป-กลับ

24 39121 เด็กชาย จวินซี จาง ไป-กลับ

25 39562 เด็กชาย วีรภัทร แซ่ตั�ง มิสนุชนารถ

26 39660 เด็กชาย จิรวิชช์ พจน์พรพิทักษ์ มิสบุญธิดา

27 40007 เด็กชาย ณภัทร พันธวงศ์ มิสบุญธิดา

28 40346 เด็กชาย กิตติกุล ติกะโกศล ราฟาแอล

29

30

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 6 คน

ประเภท

นักเรียน ไป - กลับ 23 คน นักเรียนประจํา 5 คน

ชั�นประถมศึกษาปีที�  6  ห้อง A  ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Niall O'Riordan , Ms. Patcharin Yooyangyuen

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



เลข

ประจําตัว

1 33318 เด็กชาย กิตติศักดิ� ศิริวงศ์ ไป-กลับ

2 33326 เด็กชาย พงศ์ปณต พุทธ ไป-กลับ

3 33335 เด็กชาย จตุพันธุ์ มาลัย ไป-กลับ

4 33349 เด็กชาย ณฤบฎิณร์ ปิ�นทํานัก ไป-กลับ

5 33360 เด็กชาย รัฐศรัณย์ สมหวัง ไป-กลับ

6 33377 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ศุปธรรม ไป-กลับ

7 33382 เด็กชาย ธนกร ศักดารุจานนท์ ไป-กลับ

8 33397 เด็กชาย ธีรดนย์ ทวีทรัพย์ ไป-กลับ

9 33426 เด็กชาย วสุนธร์ ชลปุร ไป-กลับ

10 33430 เด็กชาย วรธน โกเมนจรัสวงศ์ ไป-กลับ

11 33439 เด็กชาย ศิวณัฐ ธิติพัทธพงศ์ ไป-กลับ

12 33444 เด็กชาย รัฐนันท์ บัณฑิตย์ ไป-กลับ

13 33926 เด็กชาย ธนภัทร วัฒนกูล ไป-กลับ

14 34090 เด็กชาย ภูวิศ พัฒนผล ไป-กลับ

15 35704 เด็กชาย ธันวา คําอุ่น ไป-กลับ

16 36040 เด็กหญิง อนันตญา ศรีบุญเรือง ไป-กลับ

17 36067 เด็กหญิง สิริมนต์ สิทธิโชคธรรม ไป-กลับ

18 36071 เด็กหญิง ทาณิชา เต็มเจริญ ไป-กลับ

19 36771 เด็กชาย ภาสวิชญ์ วรรณภานพ ไป-กลับ

20 38043 เด็กหญิง บวรลักษณ์ เกตน์พงศ์พัทธ ไป-กลับ

21 38160 เด็กหญิง ยุน จี ลี ไป-กลับ

22 39035 เด็กชาย ราเชนทร์ วงศ์คุณานุสรณ์ ไป-กลับ

23 39068 เด็กหญิง ดาน่า อีโลต้า ไป-กลับ

24 39125 เด็กชาย เรียวอุเซอิ ฮอนดะ ไป-กลับ

25 39133 เด็กหญิง ณิชาดา อินพรหม ไป-กลับ

26 39134 เด็กหญิง จัสมิน คุกสลีย์ ไป-กลับ

27 39754 เด็กชาย ธนวรกฤต สุระเทพ มิสบุญธิดา

28 39812 เด็กชาย เจสัน โฮล ไป-กลับ

29

30

นักเรียนไป - กลับ  27  คน ประจํา 1   คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6  ห้อง  B   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Michiel Burghouwt, Ms. Laddawan Huabnarin

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

นักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 8 คน

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม



เลข

ประจําตัว

1 32585 เด็กชาย ปิยวัฒน์ กุลวัฒนโยธิน ไป-กลับ

2 32639 เด็กชาย วงศพัทธ์ แก้วจา ไป-กลับ

3 35095 เด็กชาย อัฏฐวัฒน์ จิวรัชตานันท์ ไป-กลับ

4 35119 เด็กชาย วริษ นิโคลัส สงวนเรือง @ ไป-กลับ

5 35128 เด็กชาย อันวายุ์ พินิจธนสาร ม.วิชัย

6 35146 เด็กชาย ปิยสวัสดิ� หงษ์ทอง ไป-กลับ

7 35477 เด็กชาย ณภัทร นิ�มนวล ไป-กลับ

8 37443 เด็กชาย ธนกฤษ ทองสุข ไป-กลับ

9 38064 เด็กหญิง อิระวดี ลอยพันธุ์รัตน์ ไป-กลับ

10 38066 เด็กหญิง วลีวันท์ ค้าขาย ไป-กลับ

11 38257 เด็กหญิง เถียน เถียน ลี ไป-กลับ

12 38811 เด็กชาย โชติวัฒน์ ศิรเจริญไชย ราฟาแอล

13 39636 เด็กชาย อรรถกร พุ่มสุวรรณ ราฟาแอล

14 39718 เด็กหญิง อินทิรา จิตรัมย์ ไป-กลับ

15 40054 เด็กชาย วัศวรรดิ� ปัญญาอภิวงศ์ ไป-กลับ

16 40055 เด็กหญิง อชิรญา แก้วกระจ่าง ไป-กลับ

17 40059 เด็กชาย ธฤต เทวีทิวารักษ์ ราฟาแอล

18 40079 เด็กชาย กฤตกร ครุฑอานนท์ ราฟาแอล

19 40087 เด็กชาย รักการ ชูเจริญชัยกิจ ราฟาแอล

20 40099 เด็กชาย ณัฐยศ พงษ์ชมพร ราฟาแอล

21 40104 เด็กชาย ผลิตโชค รอดรัตน์ ราฟาแอล

22 40105 เด็กชาย พีรวัส นิลกําเนิด ราฟาแอล

23 40112 เด็กชาย ธีระภัทร ประพันธ์ทองชัย ราฟาแอล

24 40115 เด็กชาย ดรัณภพ ริ�วเลิศศิริกุล ราฟาแอล

25 40122 เด็กชาย ดารัณ สุมังคละ ราฟาแอล

26 40338 เด็กชาย ศุทธสิทธิ� วรรณเจริญ ราฟาแอล

27 40456 เด็กหญิง อนัญพร วงค์ตระกูลไทย ไป-กลับ

28 40084 เด็กหญิง ภัทราพร เจริญไมตรี ไป-กลับ

29

30

นักเรียน ไป - กลับ  15  คน นักเรียนประจํา  13 คน

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 21  คน นักเรียนหญิง 7  คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  1 ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562 

            MLP  ครูประจําชั�น   :  Ms.   , Ms. Sirintra Proyjaroen

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 32584 เด็กชาย ธนกร กุลวัฒนโยธิน ไป-กลับ

2 32604 เด็กชาย ณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ ไป-กลับ

3 32606 เด็กชาย อิศวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์ ไป-กลับ

4 32612 เด็กชาย พงศภัค ศรีนวลจันทร์ ไป-กลับ

5 32616 เด็กชาย บุริศร์ กงพาน ไป-กลับ

6 32631 เด็กชาย พชร สกุลยา ไป-กลับ

7 32668 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ แพร่จรรยา ไป-กลับ

8 32691 เด็กชาย พรรษพงศ์ สายสวัสดิ� ไป-กลับ

9 32700 เด็กชาย กิตติคณิศร ศรีสิงห์ ไป-กลับ

10 32711 เด็กชาย การัณยภาส ทวีทรัพย์ ไป-กลับ

11 35113 เด็กชาย บวรภพ ศิริเจริญไชย มิสบุญธิดา

12 35122 เด็กชาย เดวาง ซิงค์ ชาวสวน ไป-กลับ

13 35486 เด็กชาย กร สงวนเสริมศรี ไป-กลับ

14 35495 เด็กชาย พชรพล พฤทธิไพฑูรย์ มิสบุญธิดา

15 38946 เด็กชาย จิตภาณุวงค์ บุญชื�น มิสบุญธิดา

16 40092 เด็กหญิง อันติมา อันติมะสุวพัชร คาเบรียลา

17 40101 เด็กชาย ปฏิพันธ์ กฤตอําพัน มิสบุญธิดา

18 40106 เด็กชาย ฐปนนท์ ชมดี มิสบุญธิดา

19 40117 เด็กชาย อรรถนนท์ ศรีทรง ไป-กลับ

20 40119 เด็กหญิง ชาลิสา ไช่ ไป-กลับ

21 40121 เด็กหญิง อมลวรรณ มาลัย ไป-กลับ

22 40125 เด็กชาย กูเช ลี ไป-กลับ

23 40127 เด็กหญิง ปาริชาต ธิมาภรณ์ ไป-กลับ

24 40128 เด็กชาย เตวิช นฤนาทบัญชาพร ไป-กลับ

25 40132 เด็กชาย พชรพงศธร บุญเจริญ ไป-กลับ

26 40196 เด็กชาย กฤตตฤณ อนุตรพงศ์ ไป-กลับ

27 40322 เด็กหญิง ภวริศา เกรียงเดชาชัย คาเบรียลา

28 40424 เด็กหญิง อารยา ด้วงผุด ไป-กลับ

29

30

นักเรียนประจํา  7 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  1  ห้อง  B   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Pankaj Kumar Dubey, Mr. Jugkrit Jamjan

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียน ไป - กลับ 21  คน นักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 6 คน



เลข

ประจําตัว

1 31823 เด็กชาย ชุนทาโร่ เมกาตะ ไป-กลับ

2 31862 เด็กชาย ชานันท์ มัญชุนากร ไป-กลับ

3 31878 เด็กชาย รัชนาท ชะนะเกิด ไป-กลับ

4 31892 เด็กชาย พีรวัส โช ไป-กลับ

5 31911 เด็กชาย ปีติกร โห้แจ่ม ไป-กลับ

6 31915 เด็กชาย ปวรวัสส์ เนตรนิลวีรโชติ ไป-กลับ

7 31941 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ปัญญาอภิวงศ์ ไป-กลับ

8 32280 เด็กชาย ชยธร มีลาภ ไป-กลับ

9 34042 เด็กชาย ณดล ตั�งพัฒนกิจ ม.วธัญ�ู

10 34268 เด็กชาย สิรภพ ทิพยาภภานุภาพ ไป-กลับ

11 34281 เด็กชาย วัชร วิริยะเกริกไกรกุล ราฟาแอล

12 34282 เด็กชาย ลัทธพล วิริยะอมรพันธุ์ มิสสุจิตรา

13 34651 เด็กชาย ภูมิรพี กัณฐัศว์ ม.วธัญ�ู

14 37277 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ กิจพจน์ ไป-กลับ

15 37312 เด็กชาย ภูมิพุทธ ภาพิรมย์ ม.วธัญ�ู

16 37376 เด็กชาย ณภัทร ประกอบวณิชกุล มิสบุญธิดา

17 38241 เด็กชาย พิรพัฒน์ ตุลาผล มิสบุญธิดา

18 38803 เด็กหญิง นาตาลี ทับสุข ไป-กลับ

19 38909 เด็กหญิง อุรชา รัตโนสถ ไป-กลับ

20 39350 เด็กชาย ญาณวุฒิ โรจนพร ราฟาแอล

21 39372 เด็กชาย จอมยุทธ ชูแสง จันทร์ม่อม มิสบุญธิดา

22 39377 เด็กหญิง เพลินจันทร์ เสาวคนธ์ คาเบรียลา

23 39386 เด็กหญิง นิฏฐา เจือทอง คาเบรียลา

24 39388 เด็กชาย ธนทรัพย์ ธิมาภรณ์ ไป-กลับ

25 39390 เด็กชาย ธนกฤต รัตนโรจนธรรม ราฟาแอล

26 39398 เด็กชาย กิตตินันท์ บุญเชิด ราฟาแอล

27 39399 เด็กหญิง นัชชา พินิจธนสาร คาเบรียลา

28 39456 เด็กชาย พศวีร์ กันทะวัง ไป-กลับ

29 39756 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ปฏิยัตต์โยธิน ราฟาแอล

30 40026 เด็กชาย ธัชชัย บุญมาศ ไป-กลับ

นักเรียน ไป - กลับ 15 คน นักเรียนประจํา 15 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2 ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :   Ms. Melchora  S.Sullano, Ms. Pornsuda Srisung

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 25  คน นักเรียนหญิง  5 คน



เลข

ประจําตัว

1 31814 เด็กชาย สรชัช ยะหัตตะ ไป-กลับ

2 31834 เด็กชาย ธราเทพ โตพานิช ไป-กลับ

3 31839 เด็กชาย โอเว่น  วิลเลี�ยม เมลดรัม ไป-กลับ

4 31852 เด็กชาย เมธาสิทธิ� หยาง ไป-กลับ

5 31871 เด็กชาย พชรพงษ์ บุญเจริญ ไป-กลับ

6 31912 เด็กชาย ศุภณัฐ ปัญจมาสกุล ไป-กลับ

7 31934 เด็กชาย ภูผา ฐิติสมบูรณ์ ไป-กลับ

8 31951 เด็กชาย ณภัทร กงพาน ไป-กลับ

9 34102 เด็กชาย ภักดีพงษ์ รื�นกลิ�น ไป-กลับ

10 34274 เด็กชาย สรธร พงษาพันธ์ ไป-กลับ

11 34653 เด็กชาย นรพล สุเฌอ ไป-กลับ

12 34821 เด็กชาย ณัฐพันธ์ สุพัฒนวาณิชกุล ไป-กลับ

13 36544 เด็กชาย จื�อ เหว่ย เฉิน ไป-กลับ

14 37242 เด็กชาย ณดล สัจจะพุทธ มิสบุญธิดา

15 37522 เด็กชาย ชยพัทธ์ พรกิตติยา มิสบุญธิดา

16 38349 เด็กชาย กรวิชญ์ ภู่แก้ว ราฟาแอล

17 38837 เด็กชาย ดิษยทัพพ์ รุจิพรรณ ราฟาแอล

18 39054 เด็กชาย เจคอฟ อีโลต้า ไป-กลับ

19 39371 เด็กหญิง ปวงศ์ณัฏฐ์ชนก เล่งวงศ์ คาเบรียลา

20 39378 เด็กหญิง สุธีรา อมรศิรินุเคราะห์ ไป-กลับ

21 39387 เด็กชาย ธนสิทธิ� ธนะนพรัตน์ ไป-กลับ

22 39389 เด็กหญิง ฮิณะ ชลสุข ไป-กลับ

23 39439 เด็กหญิง ภูสดา ทองเอี�ยม ไป-กลับ

24 39517 เด็กหญิง แทนขวัญ ประกอบสาย ไป-กลับ

25 39646 เด็กหญิง ภูษณิศา ไกรสูรย์ คาเบรียลา

26 39647 เด็กชาย วัสสพันธ์ วิศรุตวรากิตติ ราฟาแอล

27 39663 เด็กชาย ชนะศึก คชพงศ์ ราฟาแอล

28 39684 เด็กหญิง เมษารัศมิ� อาจมิตร ไป-กลับ

29 39695 เด็กชาย ปวรวิช บุญวรรณโณ มิสบุญธิดา

30

นักเรียนประจํา 7 คน

รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  2  ห้อง  B   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Ian Klaczak, Mr. Nunthapong Sripraseart 

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 7 คนนักเรียน ไป - กลับ 22 คน



เลข

ประจําตัว

1 31002 เด็กชาย นนทพัทธ์     จิตรโรจนรักษ์ ไป-กลับ

2 31012 เด็กชาย แสงอาทิตย์     โรจนเรืองรอง ไป-กลับ

3 31039 เด็กชาย ฐาปนพงษ์     ชื�นสมถ้อย ไป-กลับ

4 31041 เด็กชาย สุรบดินทร์     สุรพิพิธ  @ ไป-กลับ

5 31095 เด็กชาย ปลายตะวัน     ศิริพานทอง ไป-กลับ

6 31119 เด็กชาย ภูหลวง     พูลศักดิ� ไป-กลับ

7 32108 เด็กชาย ธนกฤต จิตต์เจริญ ไป-กลับ

8 33476 เด็กชาย ภูริชช์ พินิจธนสาร ม.วิชัย

9 33646 เด็กชาย ณัฐสิทธิ� อูเอโนะ  ☺ ไป-กลับ

10 34041 เด็กชาย เอเดน โรเบิร์ตสัน ไป-กลับ

11 36092 เด็กหญิง มนันญา นามสนธิ ไป-กลับ

12 36111 เด็กหญิง สุวนันท์ วงษ์กําภู ไป-กลับ

13 36421 เด็กชาย เรจจินัลด์ จักรกฤษ แอสตั�น มิสบุญธิดา

14 36682 เด็กชาย ปภาวิน ศรีละม้าย ไป-กลับ

15 37285 เด็กชาย สิปปวิชช์ วิชชาบุญศิริ ราฟาแอล

16 38214 เด็กชาย พิจักษณ์ เปี�ยมพงศ์สานต์ มิสบุญธิดา

17 38655 เด็กหญิง กีรติกา พัตรปาน คาเบรียลา

18 38656 เด็กชาย ณัชญ์ธนภูมิ คูวิจิตรสุวรรณ ราฟาแอล

19 38666 เด็กหญิง ชนิสรา เข็มกลัด ไป-กลับ

20 38669 เด็กชาย ปัฏศกรณ์ เหล่าฉัตริญารัตน์ มิสบุญธิดา

21 38671 เด็กชาย เจมส์ ภูตะวัน แอนนิสัน ไป-กลับ

22 38678 เด็กชาย ภูวศิน เกรียงเดชาชัย ราฟาแอล

23 38681 เด็กชาย ธนชัย สาลีกงชัย ไป-กลับ

24 38684 เด็กชาย เสฏฐนันท์ พรสวัสดิ� ไป-กลับ

25 38970 เด็กชาย ชฎายุ คงเมือง ราฟาแอล

26 39090 เด็กชาย โกศัลย์ นีลเวนฮูส มิสนุชนารถ

27 39777 เด็กหญิง รักษิณา เซอร์ซันซี  ☺ คาเบรียลา

28

29

30

นักเรียนไป - กลับ 16 คน นักเรียนประจํา 11 คน

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 22  คน นักเรียนหญิง 5 คน

  รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�   3  ห้อง  A   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Ms. Marites Magsipoc, Ms. Phanpapon Ketthong 

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 31007 เด็กชาย เป็นหนึ�ง     เปี�ยมไทย ไป-กลับ

2 31019 เด็กชาย ชลชาติ     เต็มศิริพงศ์ ไป-กลับ

3 31110 เด็กชาย รัชนาท     คง ไป-กลับ

4 31488 เด็กชาย สกลวรรธน์     เจษฏาอภิบาล ไป-กลับ

5 31511 เด็กชาย พัชรพล     ศิรินุกูลพิพัฒน์ ไป-กลับ

6 31513 เด็กชาย ก้องภพ     ทองศาสตร์ ไป-กลับ

7 33053 เด็กชาย รัชพล จินตนาเลิศ ราฟาแอล

8 33467 เด็กชาย กันต์ พิทักษ์ทวยหาญ ไป-กลับ

9 33475 เด็กชาย อันโตนีโอ ลาเมร่า ไป-กลับ

10 33643 เด็กชาย ณฐวัฒน์ วิวรรธนพันธุ์ ไป-กลับ

11 35118 เด็กชาย สหรัตน์ แพททริก สงวนเรือง  @ ไป-กลับ

12 36511 เด็กชาย กงกฤช ละม่อมพร้อม ม.วธัญ�ู

13 38632 เด็กชาย วรวุฒิ จันทร์สุข ราฟาแอล

14 38647 เด็กชาย จื�อ ซิง นิ ไป-กลับ

15 38670 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ สัจจเดว ไป-กลับ

16 38677 เด็กหญิง เมลิสสา อารยา เซบาสเตียน ไป-กลับ

17 38682 เด็กชาย กฤชวัฏ ศุภพฤกษ์สกุล ราฟาแอล

18 38685 เด็กชาย อเล็คซ์ ภูวดล ลีไวน์ ม.วิชัย

19 38691 เด็กชาย สิรภพ มานะดี ราฟาแอล

20 38839 เด็กชาย วารวัต เพิ�มพูน ราฟาแอล

21 38914 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุ่นทวง ไป-กลับ

22 38930 เด็กหญิง แองจีรีน่า กฤตอร เมอห์เล คาเบรียลา

23 39040 เด็กชาย ธนพล สุขุมธรรมรัตน์ ราฟาแอล

24 39108 เด็กหญิง พัทธนันท์ ต้นสายเพ็ชร์ คาเบรียลา

25 40309 เด็กชาย ธนกร ศิริศักดิ� มิสบุญธิดา

26 40330 เด็กหญิง ชิณาริญ กีทีปกูล คาเบรียลา

27

28

29

30

นักเรียนไป - กลับ  14   คน นักเรียนประจํา 12  คน

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 22 คน นักเรียนหญิง 4 คน

  รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�   3  ห้อง  B   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Rssell Robinson,  Ms. Rattana Namwong

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท



เลข

ประจําตัว

1 30202 นาย รัชชานนท์ ชะนะเกิด ไป-กลับ

2 32729 นาย ศุภกร กู้เมือง มิสบุญธิดา

3 35447 นาย พรตะวัน เสาวคนธ์ มิสบุญธิดา

4 35448 นาย อธิน โรจน์วนาการ มิสบุญธิดา

5 36129 นาย ปรินซ์ พันธ์สวัสดิ� เทโอฟาน

6 37854 นาย ปกาสิต กฤตอําพัน มิสบุญธิดา

7 37881 นาย พุฒินันทน์ โหสกุล มิสบุญธิดา

8 37882 นาย ธนวัช นักสัตย์ มิสนุชนารถ

9 37918 นาย เควิน ไช่ ไป-กลับ

10 38384 นาย ปุณณภพ ทรัพย์เจริญวงศ์ เทโอฟาน

11 39067 นาย ชลสิทธิ� ธนะนพรัตน์ ไป-กลับ

12 39076 นาย เอิร์ล ไอยสวรรค์ ตะเวทีกุล เทโอฟาน

13 40200 นางสาว อัญพิมุกต์ พรหมแพทย์ ไป-กลับ

14

15

16

17

18

19

20

นักเรียนไป - กลับ  4  คน นักเรียนประจํา 9 คน

  รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�   4 (Science-Mathematics)   ปีการศึกษา 2562 

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Ms. Chompoonooch  Lalitmongkol

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 12  คน นักเรียนหญิง  1 คน



เลข

ประจําตัว

1 30185 นาย ชญานนท ์ เกศวพิทักษ์ ไป-กลับ

2 31376 นาย จิรโชติ คง ไป-กลับ

3 35715 นาย ภคิณ ยอดคีรี มิสบุญธิดา

4 37858 นาย อมฤต กสิผล เทโอฟาน

5 37905 นางสาว ณัฏฐณิชา หนูมี ไป-กลับ

6 38164 นาย ภัทรธร ธีระวาส มิสอัฉราวดี

7 38250 นางสาว สุภัสสรา จันทะพาหะ ไป-กลับ

8 39835 นางสาว ชัญญาวรรณ เกี�ยงคํา คาเบรียลา

9 40158 นางสาว วรนุช รัฐฐาน ไป-กลับ

10 40436 นางสาว มิว ทากาฮาชิ มิสสุดา

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

นักเรียนไป - กลับ  5   คน นักเรียนประจํา  5  คน

  รายชื�อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชั�นมัธยมศึกษาปีที�   4 (English-Mathematics)   ปีการศึกษา 2562

            MLP  ครูประจําชั�น   :    Mr. Rei J. Gonzaga 

เล
ขท

ี�

ชื�อ-สกุล ประเภท

 @ นร.คาทอลิก  @@ นร.คริสเตียน  ☺ อิสลาม

นักเรียนชาย 5  คน นักเรียนหญิง 5 คน
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