
ชาย: 26 หญิง: 20 รวม 46
NO NO-ID ปี 60

1 5322 เด็กชายศิริศักดิ์ กลินณศักดิ์ ป.6/3

2 5326 เด็กชายพศิน ตันติผาติ ป.6/1

3 5328 เด็กชายกิตติภพ ธันยะปาลิต ป.6/2

4 5367 เด็กชายศิรชัช กลางมณี ป.6/2

5 5375 เด็กชายนิธิพัฒน์ ดํารงวาจาสัตย์ ป.6/2

6 5377 เด็กชายภูริภัทร์ จันทร์ปาน ป.6/1

7 5379 เด็กชายรัชพล วุฒิศิริศาสตร์ ป.6/3

8 5594 เด็กชายธาราวุธ คุ้มทอง ป.6/2

9 5601 เด็กชายสุทธิวัตร เอกพร ป.6/3

10 5602 เด็กชายประฏิพน เกิดโชคงาม ป.6/3

11 5610 เด็กชายปกรณ์ เจริญพรภิรักษ์ ป.6/1

12 5973 เด็กชายธีทัต ณ ลําพูน ป.6/1

13 5974 เด็กชายศุภกร มาลัยกฤษณะชลี ป.6/2

14 6083 เด็กชายสิทธิชัย ปรีชานุกูล ป.6/1

15 6084 เด็กชายปภังกร สว่างจิต ป.6/1

16 6648 เด็กชายธนเดช องอาจทวีชัย ป.6/2

17 6649 เด็กชายวชิรศักดิ์ เพชรปานกัน ป.6/2

18 6891 เด็กชายธนกฤต ลอดเลิศ ป.6/3

19 7079 เด็กชายปฏิภาณ ใจเฉ่ือย ป.6/3

20 7282 เด็กชายทัศนวัฒน์ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา ป.6/2

21 7504 เด็กชายณัฐพัชร์ ดัดวงษ์ ป.6/3

22 7907 เด็กชายวรรรธร มากสาคร ใหม่

23 7908 เด็กชายจักรศิศษิ ทองมั่น ใหม่

24 7909 เด็กชายหัสวรรต สิมมาลี ใหม่

25 7910 เด็กชายกรภัทร์ เขียนสอาด ใหม่

26 7954 เด็กชายกันตพิชญ์ ประกอบแก้ว ใหม่

27 5381 เด็กหญิงณัฐกฤตา เบญจมาศ ป.6/3

28 5394 เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย ป.6/2

29 5614 เด็กหญิงทิพรัตน์ สถาพรธนาสิน ป.6/2

30 5615 เด็กหญิงวลัยทิพย์ เช่ียวเจริญ ป.6/3

31 5619 เด็กหญิงกนกวรรณ วีรชาติไกรเกริก ป.6/1

32 5625 เด็กหญิงณัชชา มาฟูดํารง ป.6/1

33 5971 เด็กหญิงสรัลชนา บุญญานุสาสน์ ป.6/3

34 6079 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงษาสุข ป.6/1

35 6108 เด็กหญิงบุญญิสา บํารุงไทยวรกุล ป.6/3

36 6110 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ รุ่งสว่าง ป.6/3

37 6121 เด็กหญิงปุณยนุช สุวรรณเวศน์ ป.6/2

38 6291 เด็กหญิงสุมัยยะ คณโททอง ป.6/1

39 6445 เด็กหญิงวริณฎา คุ้มเมือง ป.6/3

40 6799 เด็กหญิงพุทน้ําบุตร แสงสุข ป.6/3

41 7911 เด็กหญิงศิริกาญจน์ จันทน์เทศ ใหม่

42 7912 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ สุภาภรณ์ ใหม่

43 7913 เด็กหญิงณิชาภา หมู่พยัคฆ์ ใหม่

44 7914 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เงินประสพสุข ใหม่

45 7915 เด็กหญิงปริยาภัทร โภคา ใหม่

46 7956 เด็กหญิงสุทธาสิณีย์ สิทธิวงศ์ ใหม่

ครูประจําช้ัน : ม.พัชรี พันละบาล
ครูผู้ช่วยช้ัน : ม.กรวีร์ สุดเนตร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ช่ือ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 18 หญิง: 22 รวม 40

NO NO-ID ปี 60

1 5259 เด็กชายพีระเพชร ประวัติ ม.1

2 5276 เด็กชายธีธัช สุริวงษ์ ม.1

3 5803 เด็กชายจิณณวัตร สุพรรณพงค์ ม.1

4 5811 เด็กชายธุวานันท์ บัวแย้ม ม.1

5 5822 เด็กชายภัทรพล เนียมศรี ม.1

6 5826 เด็กชายฐิติเมตต์ แพรเมือง ม.1

7 6462 เด็กชายเติมศักดิ์ ภูมิเอนกดี ม.1

8 6593 เด็กชายนพเศรษฐิ์ ขจรศิลป์ ม.1

9 6883 เด็กชายอานุภาพ เผือกประพันธ์ ม.1

10 7144 เด็กชายธนกฤต วงษ์มณี ม.1

11 7632 เด็กชายรัชชานนท์ ปุราถานัง ม.1

12 7633 เด็กชายธนวัฒน์ สมานรักษ์ ม.1

13 7647 เด็กชายปุณณภพ สุวรรณศิลป์ ม.1

14 7666 เด็กชายอภิรัฐ จิตรณรงค์ ม.1

15 7692 เด็กชายอคิลิส จารุกมลกุล ม.1

16 7709 เด็กชายกษิดิ์ภพ เจริญลาภ ม.1

17 7755 เด็กชายธนเทพ วงศ์พระคริสต์ ม.1

18 7757 เด็กชายพงศุพัฒน์ คุ้มทรัพย์ ม.1

19 5289 เด็กหญิงกัญญาพัชร จานไธสงค์ ม.1

20 5307 เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรรณ์ ม.1

21 5312 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปิดสายะ ม.1

22 5405 เด็กหญิงญาณิศา เดชแพ ม.1

23 5835 เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีนวล ม.1

24 5840 เด็กหญิงพัชรวลัย ปราบวิลัย ม.1

25 5843 เด็กหญิงเตชินี วงศ์เพม ม.1

26 5844 เด็กหญิงกานต์พิชชา คชภูมิ ม.1

27 6062 เด็กหญิงอนัญญา สาตราคม ม.1

28 6065 เด็กหญิงชนนิกานต์ เอลกวัฒน์ ม.1

29 6072 เด็กหญิงวิมลณัฐ สายบัว ม.1

30 6563 เด็กหญิงธนารีย์ สุขนิคม ม.1

31 6861 เด็กหญิงชนัญชิดา ขันโท ม.1

32 6966 เด็กหญิงลภัสรินทร์ สัมมาเกตุจรัส ม.1

33 7284 เด็กหญิงประกายพัชร์ องอาจทวีชัย ม.1

34 7552 เด็กหญิงเอมพิกา ศรีสกุล ม.1

35 7553 เด็กหญิงรวิรัตน์ จันทร์เนียม ม.1

36 7568 เด็กหญิงวราลี ทองใส ม.1

37 7634 เด็กหญิงพัณณิตา องอาจทวีชัย ม.1

38 7658 เด็กหญิงณัฐกมล ล้วนพร ม.1

39 7659 เด็กหญิงจีรภัทร โสฬส ม.1

40 7667 เด็กหญิงฐานิศรา สุนทรสุข ม.1

ครูประจําชั้น: ม.อัญชลี เหลืองอ่อน

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.เกษมสันต์ พุ่มกล่ํา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 17 หญิง: 19 รวม 36

NO NO-ID ปี 60

1 5156 เด็กชายไตรทิพย์ แจ้งอรุณ ม.2

2 5412 เด็กชายชูวิทย์ มะคต ม.2

3 5568 เด็กชายกฤตเมธ ชื่นสกุล ม.2

4 5577 เด็กชายโรจนวริทธ์ กิจคัมภิรานนท์ ม.2

5 5794 เด็กชายคเชนท ศิลศร ม.2

6 6053 เด็กชายภควัต หนูย้อย ม.2

7 6057 เด็กชายกฤษฏิณัฏฐ์ ขวัญเผือก ม.2

8 6564 เด็กชายฉัตรมงคล ชานุตะโร ม.2

9 6565 เด็กชายสุวัจน์ อาจิณกิจ ม.2

10 6960 เด็กชายภูวเดช บุญค้ําชู ม.2

11 7285 เด็กชายธีรศานต์ เด็ดพุดซา ม.2

12 7329 เด็กชายภวัต ขุนภักดี ม.2

13 7330 เด็กชายสุรัตน์ นวลอ่ึง ม.2

14 7372 เด็กชายณัฏฐ์พีรทัต มูลเชื้อ ม.2

15 7441 เด็กชายชัมภลพร ตรึกตรอง ม.2

16 7444 เด็กชายวงศ์ชัยวัชชร์ วงษ์ตา ม.2

17 7460 เด็กชายก้องตะวัน เซซ่ง ม.2

18 5145 เด็กหญิงอภิชยา สุดโลก ม.2

19 5146 เด็กหญิงนภสร บัวโภชน์ ม.2

20 5158 เด็กหญิงชลธิชา สันโดษ ม.2

21 5159 เด็กหญิงสุประภัสร์ ม่วงพัฒน์ ม.2

22 5415 เด็กหญิงปิยะฉัตร ม่วงอํ่า ม.2

23 5418 เด็กหญิงชญานิษฐ์ นุสติ ม.2

24 5578 เด็กหญิงพรฤทัย มาลัยกฤษณะชลี ม.2

25 6321 เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์เนียม ม.2

26 6594 เด็กหญิงภัณฑิรา ปัญจชัย ม.2

27 6840 เด็กหญิงปาณิศา ลัดดาแย้ม ม.2

28 7286 เด็กหญิงนฤมล ล้ออุดมสมเจริญ ม.2

29 7362 เด็กหญิงกมลลักษณ์ พุทธะเลิศพงศ์ ม.2

30 7383 เด็กหญิงนภัทรติยา ปัตตแวว ม.2

31 7384 เด็กหญิงปัทมเรขา ไซรวงศ์ ม.2

32 7389 เด็กหญิงศุภนิดา ธรรมรักขิโต ม.2

33 7452 เด็กหญิงชญานิษฐ์ คําสอน ม.2

34 7484 เด็กหญิงปณิตา ปานแก้วรัศมี ม.2

35 7554 เด็กหญิงณิชากร สุวรรณ ม.2

36 7722 เด็กหญิงอมราลักษณ์ สิงห์ไพศาล ม.2

ครูประจําชั้น: ม.สุนิศา พรศรี

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.วีรนนท์ พงษ์เสือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018


