
ชาย: 21 หญิง: 26 รวม 47
NO NO-ID ปี 60

1 5847 เด็กชายสุวรรณภูมิ แช่มช่ืน ป.4/2

2 5859 เด็กชายภูริภัทท์ ชัยชัชวาล ป.4/2

3 5862 เด็กชายวรกฤต จิตต์ยม ป.4/1

4 5899 เด็กชายศิวกร การเส่ียงศรี ป.4/3

5 5900 เด็กชายศิวกรณ์ คุณอุดม ป.4/1

6 5925 เด็กชายธนากรณ์ อุทะกะ ป.4/1

7 5934 เด็กชายณัฐพัชร์ ช่ืนสกุล ป.4/2

8 5935 เด็กชายวัชรพงศ์ บุญหาญ ป.4/4

9 6145 เด็กชายปวริศ จันทศร ป.4/4

10 6148 เด็กชายพณิชพล เลิศสุขุมาภิรมย์ ป.4/4

11 6150 เด็กชายภูรินทร์ พึ่งพวก ป.4/4

12 6316 เด็กชายญาณิน ชวกรช่ืนกล่ิน ป.4/3

13 6483 เด็กชายวรภพ ช่างสอน ป.4/1

14 6797 เด็กชายรัชพล สว่างศรี ป.4/1

15 7078 เด็กชายพีระวิชญ์ คลังผา ป.4/1

16 7198 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทับกิลา ป.4/3

17 7409 เด็กชายพงศ์ไท บุญชากร ป.4/4

18 7413 เด็กชายจิตติพัฒน์ คํานวรพร ป.4/2

19 7528 เด็กชายกนกภัณฑ์ ศรีเรือง ป.4/3

20 7599 เด็กชายศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย ป.4/1

21 7902 เด็กชายเป็นหน่ึง บุญบันดาลฤกษ์ ใหม่

22 5868 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ กิจคัมภิรานนท์ ป.4/4

23 5870 เด็กหญิงสุพรรษา พูนไชย ป.4/3

24 5876 เด็กหญิงศิรภัสสร รัดแดง ป.4/4

25 5882 เด็กหญิงณัฐกมล เดไปวา ป.4/1

26 5884 เด็กหญิงพลอยสวย วงษ์ประเสริฐ ป.4/4

27 5906 เด็กหญิงวรกมล ดิษฐทนงค์ ป.4/1

28 5907 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เกตุกล่อมอารมย์ ป.4/3

29 5909 เด็กหญิงลลนา เถาว์ชาลี ป.4/2

30 5912 เด็กหญิงพนิตตา ม่วงสว่าง ป.4/2

31 5916 เด็กหญิงภูริชญา ยิ้มใย ป.4/3

32 5944 เด็กหญิงนงนภัส ชัยเสนา ป.4/1

33 5950 เด็กหญิงจณิสตา นิรันตรกูล ป.4/3

34 5952 เด็กหญิงพรพรรณ ลีบาง ป.4/4

35 5959 เด็กหญิงอติกานต์ เลขลบ ป.4/2

36 5962 เด็กหญิงณัฐชยาพร อินทะโชติ ป.4/1

37 6143 เด็กหญิงกุลนันทน์ หม่ืนจง ป.4/1

38 6417 เด็กหญิงภวิตรา สิงห์เกิด ป.4/2

39 6485 เด็กหญิงสาธิตา เอกสมทราเมษฐ์ ป.4/2

40 6744 เด็กหญิงปูริดา เปี่ยมจิตร์ ป.4/2

41 6839 เด็กหญิงจุฑามณี อรรถวิภานนท์ ป.4/1

42 6858 เด็กหญิงออริอาน่า ศุภิสรา มารีเฮเลน ดูบูโลซ์ ป.4/1

43 7281 เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทรทับพวง ป.4/3

44 7567 เด็กหญิงปริชา ถนอมแก้ว ป.4/4

45 7646 เด็กหญิงณภัทร ม่วงมี ป.4/3

46 7681 เด็กหญิงธัญชนก ดินประเสริฐ ป.4/2

47 7768 เด็กหญิงปาณิตา เจริญศรี ป.4/2

ครูประจําช้ัน : ม.กิติมา เสริมปรุงสุข
ครูผู้ช่วยช้ัน : ม.พิศิษฐ์ กันพล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ช่ือ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 15 หญิง: 32 รวม 47
NO NO-ID ปี 60

1 5846 เด็กชายธนภัทร ใจห้าว ป.4/1

2 5851 เด็กชายทัตเทพ ไชโย ป.4/2

3 5864 เด็กชายภูดิศ เงินหม่ืน ป.4/1

4 5891 เด็กชายปิยภัทร สถาพรธนาสิน ป.4/4

5 5903 เด็กชายกันต์ระพี งามสง่า ป.4/4

6 5933 เด็กชายสิรวิชญ์ ชินบุตร ป.4/1

7 5936 เด็กชายสิทธิพล แสงจันทร์ ป.4/4

8 5938 เด็กชายฉัตรมงคล เวียงสมุทร ป.4/1

9 5939 เด็กชายภูมิภัทร หาญอยู่ ป.4/4

10 6144 เด็กชายปภังกร สูตรสุข ป.4/2

11 6482 เด็กชายภูมิราชย์ เงินพูล ป.4/2

12 6743 เด็กชายปัณณ์ วรรณเศวต ป.4/3

13 7136 เด็กชายพีรวัส ตรีโสภา ป.4/1

14 7521 เด็กชายพรหมพิริยะ นันทราทิพย์ ป.4/2

15 7903 เด็กชายทัตพงศ์ เดโช ใหม่

16 5865 เด็กหญิงจุฑามาศ คงคชสิงห์ ป.4/4

17 5872 เด็กหญิงณพัฐอร สุขขี ป.4/3

18 5874 เด็กหญิงสุธิดา ภูยาธร ป.4/4

19 5875 เด็กหญิงวัลยา  ใจดี ป.4/2

20 5877 เด็กหญิงนันท์นภัส หนุนทรัพย์ ป.4/4

21 5880 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทศนา ป.4/2

22 5911 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีวงษ์ ป.4/4

23 5917 เด็กหญิงรัตนพัฒน์ กุลพัฒน์จิรกุล ป.4/2

24 5918 เด็กหญิงพัชรพัชร์ ตรีฤกษ์งาม ป.4/3

25 5921 เด็กหญิงกุลพิมพ์ ฤกษ์งาม ป.4/2

26 5924 เด็กหญิงจรัสรวี สุพะนาม ป.4/3

27 5942 เด็กหญิงวิชญาดา สุวรรณไพรัตน์ ป.4/1

28 5949 เด็กหญิงญาณิศา พันธ์ุชัย ป.4/3

29 5955 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นาคุณ ป.4/2

30 5960 เด็กหญิงทักษพร อํานวยผล ป.4/3

31 6139 เด็กหญิงอริสา สุขแป้น ป.4/1

32 6318 เด็กหญิงนีรนุช เจริญแก้วพันสี ป.4/1

33 6415 เด็กหญิงเบญญาภา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ป.4/4

34 6742 เด็กหญิงนภัสนันท์ คิดถูก ป.4/3

35 6745 เด็กหญิงนันท์นภัส ครองบ้าน ป.4/4

36 6860 เด็กหญิงชยิสรา ขันโท ป.4/4

37 6958 เด็กหญิงณิชกานต์ สําเภาพ่อค้า ป.4/3

38 7195 เด็กหญิงติณณา เตชะเรืองฤทธ์ิกุล ป.4/3

39 7219 เด็กหญิงคีตอัญชลี รวมทรัพย์ ป.4/3

40 7222 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ รัตนวงศ์ ป.4/4

41 7429 เด็กหญิงนัทธมน พฤกสลุง ป.4/1

42 7600 เด็กหญิงภัทรวดี เฉลยโฉม ป.4/4

43 7657 เด็กหญิงรัชนิชล วรกุลดํารงเดช ป.4/3

44 7710 เด็กหญิงกุลณัฐฐา งามขําสิทธิสีห์ ป.4/1

45 7756 เด็กหญิงทิวาวัลค์ สมัครไทย ป.4/4

46 7766 เด็กหญิงปิยธิดา ส้มผิว ป.4/2

47 7906 เด็กหญิงสิริน ใจศิริ ใหม่

ครูประจําช้ัน : ม.อมรรัตน์ แข็งแรง
ครูผู้ช่วยช้ัน : T.Lou Valirie G.Bagaporo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ช่ือ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 26 หญิง: 21 รวม 47
NO NO-ID ปี 60

1 5845 เด็กชายฌานคชภูมิ ชูใจ ป.4/3

2 5850 เด็กชายพิชชากร บุญชู ป.4/3

3 5857 เด็กชายนวรัตน์ สนธิ ป.4/4

4 5858 เด็กชายธนาชิต บุญอินทร์ ป.4/4

5 5861 เด็กชายธนกฤติ พรมอ่อน ป.4/1

6 5896 เด็กชายศุภณัฏฐ ประมาณพล ป.4/3

7 5897 เด็กชายชนะพัฒน์ เฟื่องศรี ป.4/2

8 5926 เด็กชายนพกร จันทร์แสน ป.4/1

9 5931 เด็กชายณภัทร นาวิรัตน์ ป.4/4

10 5963 เด็กชายธีร์ธวัช โรจ์นวัฒน์ ป.4/3

11 5981 เด็กชายธิติวุฒิ เม่งรักษ์ ป.4/3

12 6136 เด็กชายปรเมษฐ์ หนูย้อย ป.4/4

13 6138 เด็กชายพอล เฮอร์รีทส์ ป.4/1

14 6146 เด็กชายวชิรวิทย์ ยิ้มไผ่ ป.4/1

15 6151 เด็กชายพิตรพิบูล นิยม ป.4/1

16 6302 เด็กชายภูธน พึ่งไทย ป.4/4

17 6484 เด็กชายอภินันท์ บัวผัน ป.4/2

18 6746 เด็กชายนวภล เงินงาม ป.4/3

19 6749 เด็กชายวัชรพล เด็ดพุดซา ป.4/4

20 6807 เด็กชายชินภัทร กองวัสกุลนี ป.4/2

21 6957 เด็กชายเบญจมิญห์ อ่อนน่ิม ป.4/2

22 7135 เด็กชายอชิรพล ดิษฐคลึ ป.4/2

23 7279 เด็กชายธัญยธรณ์ ศรีเนตร ป.4/4

24 7280 เด็กชายภัทรพล ไต่เมฆ ป.4/1

25 7487 เด็กชายธนวัต กงพันราช ป.4/3

26 7630 เด็กชายศิรวิชญ์ ประสมทอง ป.4/1

27 5869 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วตุมกา ป.4/2

28 5873 เด็กหญิงปัทมพร ปิณฑะสุต ป.4/2

29 5878 เด็กหญิงชนัญชิดา จิตรีฉาย ป.4/2

30 5920 เด็กหญิงประภาวริณณ์ หนูดี ป.4/3

31 5922 เด็กหญิงอริศรา สมตัว ป.4/1

32 5943 เด็กหญิงกวินธิดา โกวิทยากร ป.4/4

33 5947 เด็กหญิงพรนภา คุ้มภัย ป.4/4

34 5964 เด็กหญิงธัญพิชชา ส้มส้า ป.4/4

35 6140 เด็กหญิงแจ๊สมิน นาโอมี เบียร์วัลด์ ป.4/2

36 6362 เด็กหญิงมีนตรา สังฆะโต ป.4/1

37 6363 เด็กหญิงกชมน วงษ์การค้า ป.4/2

38 6747 เด็กหญิงพรชนิตว์ ภู่อารยะไพบูลย์ ป.4/2

39 6748 เด็กหญิงนนทินี บุญตุวงษ์ ป.4/3

40 6798 เด็กหญิงณัชชา งามขํา ป.4/3

41 6916 เด็กหญิงปภาสินี น่ิมเรือง ป.4/2

42 6959 เด็กหญิงวิลาสินี ชินหงษ์ ป.4/3

43 7093 เด็กหญิงแพรวดาว คูประสิทธ์ิ ป.4/1

44 7518 เด็กหญิงฐิติชญา พิพิธกุล ป.4/1

45 7905 เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธ์ิเงิน ใหม่

46 7946 เด็กหญิงจิรัชญากาญจน์ ปัตถา ใหม่

47 7953 เด็กหญิงมินิลธารา บุตโรบล ใหม่

ครูประจําช้ัน : ม.วรินยุพา ใจใหญ่สลุง
ครูผู้ช่วยช้ัน : ครูใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ช่ือ-สกุล

7/5/2018


