
ชาย: 18 หญิง: 20 รวม 38

NO NO-ID ปี60

1 5848 เด็กชายชวัลวิทย์ วิวะรินทร์ ป.3/3

2 6182 เด็กชายสิรวิชญ์ บางแก้ว ป.3/3

3 6184 เด็กชายกรวุฒิ บํารุงวุฒิ ป.3/3

4 6185 เด็กชายณัฐรัตน์ แก้วเนตร ป.3/1

5 6207 เด็กชายพงศภัค ตรีพงษ์ ป.3/2

6 6243 เด็กชายจิรพัส ย่ังยืน ป.3/4

7 6248 เด็กชายณัฏฐประวิช โชติรวีนันท์ ป.3/2

8 6253 เด็กชายพนัส เทียมคํา ป.3/4

9 6275 เด็กชายณภัทร คุ้มทอง ป.3/1

10 6282 เด็กชายณัฐภัทร เถ่ือนเจริญ ป.3/1

11 6298 เด็กชายแสนรักษ์ พรหมลังค์ ป.3/1

12 6479 เด็กชายสรวิศ พวงทอง ป.3/3

13 6909 เด็กชายณัฐชนน วงษา ป.3/1

14 7039 เด็กชายปัณณวิชญ์ สันติวงศ์สกุล ป.3/1

15 7277 เด็กชายกฤษฏ์ิพงศ์ อยู่ซับซ้อน ป.3/2

16 7445 เด็กชายเศรษฐสิทธ์ิ สงเคราะห์ ป.3/3

17 7628 เด็กชายคมชาญ ปาลจันทร์ ป.3/1

18 7629 เด็กชายเตชินทร์ เก้าสกุล ป.3/2

19 6157 เด็กหญิงภคมน ไกรสร ป.3/1

20 6158 เด็กหญิงภูริชญา อินทองช่วย ป.3/4

21 6161 เด็กหญิงสุรัมภา รอดภัย ป.3/1

22 6163 เด็กหญิงกุลนาถ มณีวงศ์ ป.3/1

23 6195 เด็กหญิงพชรพรรษ ทรัพย์อุดม ป.3/4

24 6196 เด็กหญิงชญาดา สุกขะ ป.3/2

25 6223 เด็กหญิงกรกนก ทูลธรรม ป.3/2

26 6224 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พัฒน์พันธ์ุ ป.3/1

27 6258 เด็กหญิงปรินทร สายธนู ป.3/1

28 6260 เด็กหญิงณัฐรดา บริสุทธ์ิพานิช ป.3/1

29 6261 เด็กหญิงเพียงนภา บัวบาน ป.3/1

30 6265 เด็กหญิงพิมพ์วิภา เสือเลี้ยง ป.3/1

31 6266 เด็กหญิงปพิชญา ประสิทธิพร ป.3/4

32 6412 เด็กหญิงนิชาภา แก้วดวงปาน ป.3/4

33 6476 เด็กหญิงเอมมิลี่ แอนเดอร์สัน ป.3/3

34 6964 เด็กหญิงอรชพร ธงภักดี ป.3/2

35 7128 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลี้ประเสริฐ ป.3/3

36 7150 เด็กหญิงชญาน์นันท์ พานทองชูโรจน์ ป.3/4

37 7156 เด็กหญิงชิชญาณิกานต์ สุดตา ป.3/4

38 7427 เด็กหญิงกานต์สินี พิมลพรรณ์ ป.3/3

ครูประจําชั้น : ม.สุมาลี ปุ๋ยจตุรัส

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.นิศารัตน์ กิจวิจารณ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 18 หญิง: 20 รวม 38

NO NO-ID ปี60

1 6059 เด็กชายชัยวัฒน์ สุขไชย ป.3/3

2 6175 เด็กชายพสธร จันทรวรินทร์ ป.3/4

3 6183 เด็กชายจิรัฎฐ์ ภมรศักดา ป.3/4

4 6189 เด็กชายนรวร ตันติวงศ์ ป.3/2

5 6218 เด็กชายอิทธิมนต์ พรศรี ป.3/1

6 6280 เด็กชายพงศ์ภรณ์ สิริโสภณวัฒนา ป.3/2

7 6244 เด็กชายอนรรฆ เสาศิริ ป.3/4

8 6245 เด็กชายโฆษิต โพธิสาร ป.3/2

9 6250 เด็กชายทิวากร เหลืองอร่าม ป.3/3

10 6281 เด็กชายณัฐภัทร พูนไชย ป.3/4

11 6907 เด็กชายรังศิโรจน์ เสนคราม ป.3/2

12 7076 เด็กชายเตชัส อินทร์สอน ป.3/3

13 7162 เด็กชายนันทรัตน์ โสมรักษ์ ป.3/4

14 7523 เด็กชายกันตพัฒน์ แซ่ฉาย ป.3/3

15 7627 เด็กชายปภังกร มีผิว ป.3/4

16 7664 เด็กชายก้องเกียรติ นิลพลา ป.3/1

17 7898 เด็กชายกิตติคุณ สุขเกษม ใหม่

18 7934 เด็กชายพชรภณ ผ่องใส ใหม่

19 6153 เด็กหญิงธนัชชา ใจกว้าง ป.3/3

20 6160 เด็กหญิงมิลาเคิล เอนโกซิ เดเนียล   ดูรู ป.3/4

21 6167 เด็กหญิงพิมพ์ชญา เกตุมณี ป.3/2

22 6206 เด็กหญิงกษิรา สิงหะ ป.3/2

23 6225 เด็กหญิงพรรษชล พรหมมา ป.3/3

24 6226 เด็กหญิงปณิตา เสือคนอง ป.3/3

25 6228 เด็กหญิงสุทธิญาณ์ วงษ์จําปา ป.3/3

26 6263 เด็กหญิงปภัสรินทร์ เจริญสุข ป.3/3

27 6301 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ร้อยดาพันธ์ุ ป.3/3

28 6474 เด็กหญิงณัฐนันท์ ช้อยฉิมพลี ป.3/1

29 6503 เด็กหญิงสวิชญา อยุ่สุข ป.3/2

30 6646 เด็กหญิงณีรนุช หมื่นชนะสงคราม ป.3/1

31 6850 เด็กหญิงลภัสรดา กวีวัจน์ ป.3/2

32 6925 เด็กหญิงภัทรวดี ช้างโฉม ป.3/2

33 7141 เด็กหญิงชญานุช บัวผัน ป.3/4

34 7208 เด็กหญิงชนิตา กะนะวงศ์ ป.3/4

35 7218 เด็กหญิงกันติชา จารุจินดา ป.3/3

36 7341 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ศรีเมฆ ป.3/2

37 7665 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองใจ ป.3/2

38 7703 เด็กหญิงณัฐธยาน์ พุทธนานนท์ ป.3/1

ครูประจําชั้น : ม.นวนันท์ ทองชู

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.นันท์นภัส เนียมทอง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 18 หญิง: 19 รวม 37

NO NO-ID ปี60

1 6174 เด็กชายณัฏฐากร ปรีชานุกูล ป.3/1

2 6187 เด็กชายวริทธ์ิ มีคุณ ป.3/1

3 6188 เด็กชายตรัยคุณ บุญเรือง ป.3/2

4 6211 เด็กชายตะวัน พรหมมา ป.3/2

5 6220 เด็กชายพิทักษ์พงศ์ บุปผาสาท ป.3/1

6 6222 เด็กชายณัฐสม วงค์ชมภู ป.3/1

7 6270 เด็กชายจิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.3/3

8 6273 เด็กชายนิพิฐพนธ์ โพธ์ิยุทธนาสถิตย์ ป.3/3

9 6274 เด็กชายนันทภพ บัวสกุล ป.3/1

10 6279 เด็กชายปณพัฒน์ วังรุ่งเรืองกิจ ป.3/4

11 6910 เด็กชายภัทรกร ชัยพิพากร ป.3/2

12 6955 เด็กชายณัฐปภัสร์ คงประเสริฐ ป.3/1

13 7040 เด็กชายจิรัฏฐ์ จงพิทักษ์กุล ป.3/2

14 7179 เด็กชายเปรมมนัทธ์ พวงแก้ว ป.3/4

15 7200 เด็กชายนุกูล เครือวงษา ป.3/4

16 7481 เด็กชายอานุภาพ หลวงละ ป.3/2

17 7566 เด็กชายชัยนันต์ ลิ้มสังกาศ ป.3/3

18 7897 เด็กชายดําริ ช้างขุนเทียน ใหม่

19 6159 เด็กหญิงจิรชญา มุสิกะปาน ป.3/4

20 6168 เด็กหญิงธัญชนก ใจกลม ป.3/2

21 6170 เด็กหญิงกัลย์นภัสสร์ เถาทิพย์ ป.3/4

22 6173 เด็กหญิงพชรอร ทองเกิด ป.3/4

23 6192 เด็กหญิงรชตวรรณ มานะรุ่งเรืองสิน ป.3/1

24 6194 เด็กหญิงชนัญชิดา โพธ์ิทองงาม ป.3/3

25 6227 เด็กหญิงเพียงขวัญ บรรพต ป.3/3

26 6231 เด็กหญิงณัฐณิชา บุดดา ป.3/2

27 6232 เด็กหญิงณัฐฌา เจริญแจ้ง ป.3/4

28 6238 เด็กหญิงอภัสนันท์ มหาชัย ป.3/4

29 6268 เด็กหญิงสิริวรินทร์ อินตะมะ ป.3/3

30 6269 เด็กหญิงฤทัยชนก กมลพัฒนะ ป.3/1

31 6309 เด็กหญิงณัฐกฤตา คุ้มง้ิว ป.3/2

32 6502 เด็กหญิงชลาลัย วัฒนพงษ์ ป.3/2

33 6977 เด็กหญิงกันยกรณ์ เกตุบําเพ็ญ ป.3/2

34 7151 เด็กหญิงพิชญาภา อ่อนอนงค์ ป.3/3

35 7199 เด็กหญิงศุภรัศมี งามพันธ์ุดิศร ป.3/4

36 7899 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วิษณุกูลรัตนา ใหม่

37 7900 เด็กหญิงลวิตรา จิตต์จําเพาะ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุรินทร์ดา ชูชาติ

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ทิพย์วรรณ บุญฉาย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 22 หญิง: 16 รวม 38

NO NO-ID ปี60

1 6179 เด็กชายศตคุณ บุญชุม ป.3/3

2 6210 เด็กชายระฟ้า บุญเลี้ยง ป.3/2

3 6214 เด็กชายกรภัทร์ สร้อยบาง ป.3/2

4 6217 เด็กชายวรัญญู เสียงแจ่ม ป.3/2

5 6219 เด็กชายผริณ พ่ึงพวก ป.3/3

6 6247 เด็กชายสุรดิษ แสงทอง ป.3/1

7 6271 เด็กชายวุฒิภัทร แซ่โง้ว ป.3/1

8 6278 เด็กชายกิดากร ชื่นบุญ ป.3/4

9 6288 เด็กชายธนกร รุ่งสว่าง ป.3/3

10 6361 เด็กชายพิตติกานต์ สร้อยสนธ์ิ ป.3/4

11 6411 เด็กชายภูวิศ แก้วมงคล ป.3/4

12 6480 เด็กชายธีรภัทร ร่วมสมัคร ป.3/1

13 6645 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ ออกช่อ ป.3/1

14 6796 เด็กชายกฤตยชญ์ นันทชู ป.3/4

15 6875 เด็กชายพงศ์ปนต วงษ์สิงห์ ป.3/3

16 6956 เด็กชายไชยกร ใบดีกาดี ป.3/4

17 7276 เด็กชายรัชชานนท์ ปิจจะโร ป.3/1

18 7278 เด็กชายณัฐวัฒน์ ประสานศิลป์ ป.3/3

19 7340 เด็กชายสุริยโชติ ทองสกุล ป.3/2

20 7579 เด็กชายวันพระ คงอุดร ป.3/4

21 7765 เด็กชายปภาวิน ส้มผิว ป.3/1

22 7904 เด็กชายสิงห์เอก อุดมสุรบัลลังก์ ใหม่

23 6156 เด็กหญิงปรีย์วรา อุดมพันธ์ุ ป.3/4

24 6171 เด็กหญิงปวริศา สร้อยบาง ป.3/1

25 6193 เด็กหญิงสาธิตา สุทธิศักดิ์ ป.3/3

26 6202 เด็กหญิงชนิดาภา นาธงชัย ป.3/3

27 6230 เด็กหญิงธมลวรรณ เปียมาลย์ ป.3/3

28 6233 เด็กหญิงชัญญา ทาระพันธ์ ป.3/2

29 6235 เด็กหญิงภัทรนรินทร์ เพ็ชรนิล ป.3/2

30 6267 เด็กหญิงกานดารัตน์ เกิดผาสุข ป.3/1

31 6315 เด็กหญิงวรินทร์ จอมวิญญา ป.3/4

32 6504 เด็กหญิงสิรินญา กลิ่นเกษร ป.3/1

33 6849 เด็กหญิงไอศิกา อินทโชติ ป.3/1

34 6975 เด็กหญิงวรรณพร พานิช ป.3/4

35 7197 เด็กหญิงเบญญาภา ทับกิลา ป.3/4

36 7428 เด็กหญิงพาขวัญ คณโฑเงิน ป.3/3

37 7680 เด็กหญิงชนม์นิภา สายบุญเรือน ป.3/3

38 7901 เด็กหญิงอริสสรา ปรีชารณเสฏฐ์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม์ นวนเทศ

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.สุวิมล ฤทธ์ิเนติกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018


