
ชาย: 22 หญิง: 19 รวม 41
NO NO-ID ปี 60

1 5627 เด็กชายพงศกรฏ์ แสวงทรัพย์ ป.5/3

2 5630 เด็กชายจิรเดช สินเจริญ ป.5/1

3 5642 เด็กชายปัณณธร สามะศิริ ป.5/3

4 5652 เด็กชายลัทธพล พระเทพ ป.5/2

5 5663 เด็กชายธนาธิป เกิดศักดิ์ ป.5/1

6 5713 เด็กชายพัชรพล อินทเรืองศร ป.5/2

7 5722 เด็กชายภูมิไผท หาญอยู่ ป.5/2

8 5968 เด็กชายเธียรวิชญ์ บัวแย้ม ป.5/1

9 5969 เด็กชายนนทพัทฒ์ มานพ ป.5/2

10 6437 เด็กชายอชิรวิชญ์ อาดัม ป.5/1

11 6438 เด็กชายปฐวิกานต์ กอบกิจรุ่งเรือง ป.5/1

12 6441 เด็กชายบริรักษ์  รักบุญ ป.5/3

13 6442 เด็กชายฬัทภูมิ บุญสมสู่ ป.5/3

14 6491 เด็กชายอภิศักดิ์ จันทร์สกุลณี ป.5/2

15 6560 เด็กชายสุริศร์ เสาศิริ ป.5/1

16 6771 เด็กชายภูมิรพี สังข์ทอง ป.5/1

17 6902 เด็กชายทองไท ทองดี ป.5/1

18 7410 เด็กชายกันตพัฒน์ ถาวรพิริยพงษ์ ป.5/3

19 7440 เด็กชายสิรภพ เตียวสมบูรณ์กิจ ป.5/2

20 7471 เด็กชายศักรินทร์ ทองน้อย ป.5/1

21 7482 เด็กชายอิสรภาพ หลวงละ ป.5/1

22 7682 เด็กชายรังษิกรณ์ รัตนธรรม ป.5/2

23 5679 เด็กหญิงภาณุสา ลี้สกุล ป.5/3

24 5683 เด็กหญิงธนาภา อุตะมะ ป.5/2

25 5688 เด็กหญิงกันต์ธิดา ภิรมย์เอม ป.5/3

26 5697 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ แก้วนิล ป.5/1

27 5699 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขวัญนาค ป.5/1

28 5724 เด็กหญิงชนิดาภา ชินพร ป.5/1

29 5727 เด็กหญิงณฐมน พรหมหรรษ์ ป.5/3

30 6313 เด็กหญิงณัฐภิธนัน หนูเผ่า ป.5/2

31 6425 เด็กหญิงกนกกร คงถาวร ป.5/2

32 6427 เด็กหญิงชญาดา ชัชวาลย์ ป.5/3

33 6428 เด็กหญิงชนัญชิดา สิทธิชัย ป.5/3

34 6487 เด็กหญิงอนัญญา สมประสงค์ ป.5/2

35 6705 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เรืองปรีชา ป.5/2

36 6779 เด็กหญิงณัฐพร บุณศรีรัตน์ ป.5/3

37 7196 เด็กหญิงธัญนาถ เทพารักษ์ ป.5/2

38 7221 เด็กหญิงนิราภร สิงห์เส ป.5/3

39 7631 เด็กหญิงปุณณภา กนกพารา ป.5/1

40 7687 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จุ้ยลําเพ็ญ ป.5/3

41 7734 เด็กหญิงวรัชยา พงศ์พัฒนรัฐ ป.5/1

ครูประจําชั้น : ม.ทิพวรรณ ทันสมัย
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.จักริน วงศ์สง่า

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 20 หญิง: 20 รวม 40
NO NO-ID ปี 60

1 5626 เด็กชายกิตติธัช วงษ์นุ่ม ป.5/3

2 5633 เด็กชายณัชพล สุขเจริญ ป.5/1

3 5635 เด็กชายกัมปนาท บุญนารักษ์ ป.5/3

4 5637 เด็กชายกฤติพงศ์ อําไพจิตต์ ป.5/3

5 5651 เด็กชายธุวานันท์ บุญคุ้มครอง ป.5/2

6 5653 เด็กชายกัมปนาท ประเสริฐนู ป.5/3

7 5659 เด็กชายพชรพล จงอาสา ป.5/2

8 5665 เด็กชายพงศ์ปณต ชัยพรเจริญศรี ป.5/3

9 5707 เด็กชายญาณธร ปลั่งดี ป.5/2

10 5715 เด็กชายอธิป กรอบทอง ป.5/1

11 5716 เด็กชายชยพล แก้วสกุล ป.5/3

12 6435 เด็กชายอัฑฒกร แดงสอาด ป.5/3

13 6436 เด็กชายฐณัฏฐ์พล แย้มสาย ป.5/2

14 6440 เด็กชายรัฐศาสตร์ จารุเจตน์ ป.5/3

15 6508 เด็กชายธนากร บุญลือ ป.5/3

16 6843 เด็กชายธันชนน ดีเพ็ชร ป.5/1

17 6906 เด็กชายณรัฎฐ์ ขวัญมิ่ง ป.5/3

18 7328 เด็กชายกฤตยชญ์ หลีชาติ ป.5/1

19 7522 เด็กชายอรรถพันธ์ นันทราทิพย์ ป.5/3

20 7735 เด็กชายณัฐนันท์ ศิริพงษ์วไล ป.5/2

21 5650 เด็กหญิงชลันธร บุญเลี้ยง ป.5/2

22 5666 เด็กหญิงปณาลี รัตนาวรรณกุล ป.5/2

23 5670 เด็กหญิงณัฐรดา ทองอร่าม ป.5/3

24 5682 เด็กหญิงณัฐสุรางค์ เสือเลี้ยง ป.5/2

25 5696 เด็กหญิงปภิญญาภัชร์ โชติรวีนันท์ ป.5/2

26 5702 เด็กหญิงณภัทร แป้นแก้ว ป.5/2

27 5705 เด็กหญิงปารณีย์ เอ่ียมสําอางค์ ป.5/1

28 5725 เด็กหญิงสุวิชญา สุวรรณพันธ์ ป.5/2

29 5726 เด็กหญิงชญาดา ธาระจักร์ ป.5/3

30 5739 เด็กหญิงศิริยากร แก้วมา ป.5/1

31 6418 เด็กหญิงปานวาด พันธ์ุแน่น ป.5/1

32 6419 เด็กหญิงนรกมล อุนยะวงษ์ ป.5/1

33 6423 เด็กหญิงธมลชนก มณีแก้ว ป.5/2

34 6424 เด็กหญิงวรินทร เข็มทอง ป.5/1

35 6433 เด็กหญิงอนันตญา ศิริรัชตบุตร ป.5/2

36 6844 เด็กหญิงกัญญาภัค พัทธยุติ ป.5/2

37 6918 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เนียมอ่อน ป.5/1

38 7152 เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนอนงค์ ป.5/1

39 7458 เด็กหญิงปวริศา บัวนวล ป.5/1

40 7478 เด็กหญิงพีรญา ระลอกแก้ว ป.5/3

ครูประจําชั้น : ม.สิริพร ศิลศร
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.เจนณรงค์ สันติวงษ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 15 หญิง: 25 รวม 40
NO NO-ID ปี 60

1 5631 เด็กชายบุณชนัยชล ร้อยภา ป.5/3

2 5640 เด็กชายณภัทร กฤชคฤหาสน์ ป.5/1

3 5655 เด็กชายธงชัย ตังชนะโชติ ป.5/1

4 5656 เด็กชายยศพัทธ์ นันโต ป.5/1

5 5711 เด็กชายโภควินท์ ดิษฐ์ขํา ป.5/1

6 5719 เด็กชายปราการ บุญจันทร์ ป.5/2

7 5721 เด็กชายณัฐภัทร คณโทเงิน ป.5/1

8 6124 เด็กชายสหรัตน์ ธีรเนรมิต ป.5/3

9 6128 เด็กชายธนวัฒน์ อรรถวิชัย ป.5/3

10 6434 เด็กชายวงศธร แซ่ลี้ ป.5/1

11 6509 เด็กชายภาสกร สิทธิไกร ป.5/3

12 6590 เด็กชายธีรภัทร พลอยกระจ่าง ป.5/2

13 7105 เด็กชายรัฐภูมิ กลิ่นปลาด ป.5/1

14 7318 เด็กชายปิยะวัฒน์ ทองใบใหญ่ ป.5/3

15 7437 เด็กชายกฤตกร ครุฑอานนท์ ป.5/1

16 5668 เด็กหญิงณัฐชยา สุกใส ป.5/1

17 5673 เด็กหญิงอภิชญา ปล่องทอง ป.5/3

18 5675 เด็กหญิงปวีร์รตา บุญเกิด ป.5/3

19 5678 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บัติดอน ป.5/3

20 5681 เด็กหญิงฟ้าใส กลิ้งฝอย ป.5/2

21 5689 เด็กหญิงณัฐณิชา กําลังเหลือ ป.5/1

22 5690 เด็กหญิงนภสร สกุลเพ็ชร์ ป.5/1

23 5695 เด็กหญิงพิมนภัส กลีบพุฒ ป.5/1

24 5701 เด็กหญิงอัฐภิญญา น้าวเนือง ป.5/3

25 5731 เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์แรม ป.5/2

26 5967 เด็กหญิงศิรมณี ศิลศร ป.5/1

27 6420 เด็กหญิงรวิสรา เหลี่ยงตระกูลชัย ป.5/2

28 6421 เด็กหญิงมนัสนันท์ เศรษฐหิรัญ ป.5/3

29 6422 เด็กหญิงณิชานันท์ กฤตพัฒนากุล ป.5/2

30 6429 เด็กหญิงญาณิศา ปุณยธร ป.5/2

31 6488 เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดลี ป.5/2

32 6489 เด็กหญิงปิยาพัชร วุฒิโสภากร ป.5/2

33 6507 เด็กหญิงปรารณปริยา จํานงค์สาตร ป.5/3

34 6630 เด็กหญิงมนัสนันท์ คนละเอียด ป.5/1

35 6632 เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญย่ิง ป.5/3

36 7094 เด็กหญิงขวัญแก้ว คูประสิทธ์ิ ป.5/1

37 7137 เด็กหญิงศุภารมย์ เวสสธาดา ป.5/3

38 7411 เด็กหญิงนันท์นภัส ช้างโฉม ป.5/2

39 7431 เด็กหญิงศศิชา ทัพสกุล ป.5/2

40 7457 เด็กหญิงญาณิศา นุชมี ป.5/1

ครูประจําชั้น : ม.ชุติพร วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018


