
ชาย: 17 หญิง: 17 รวม 34
NO NO-ID ปี61

1 6924 เด็กชายณัฐภูมินทร์ วิสิฐสิริโชค อ.3/1

2 7130 เด็กชายศุภกร ช้างโฉม อ.3/1

3 7145 เด็กชายชยพล ช่วยค้ําชู อ.3/1

4 7238 เด็กชายพิทยุตฆ์ คํามีอ้าย อ.3/4

5 7240 เด็กชายฐิติชัย ฉินนะโสต อ.3/2

6 7263 เด็กชายคณินธีร์ มังกรทอง อ.3/2

7 7337 เด็กชายสรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน อ.3/4

8 7348 เด็กชายภควัฒน์ พันอะนุ อ.3/1

9 7356 เด็กชายอินทัช สุรัตพิพิธ อ.3/1

10 7416 เด็กชายตรัย พงศ์ภราดร อ.3/1

11 7419 เด็กชายนิชคุณ ชัยโพธ์ิศรี อ.3/2

12 7474 เด็กชายอนาวินทร์ เขียวทรัพย์ อ.3/4

13 7577 เด็กชายจิโรจ โตสกุล อ.3/4

14 7744 เด็กชายภัทรดนัย เทศไทย อ.3/2

15 7809 เด็กชายพิษณุ ภูครองทอง อ.3/3

16 8069 เด็กชายเธียรวิชญ์ เจริญรัตน์ ใหม่

17 8070 เด็กชายวรวรรธ วังรุ่งเรืองกิจ ใหม่

18 7042 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ แก้วมงคล อ.3/2

19 7045 เด็กหญิงพิชญ์สินี ชวกรชื่นกลิ่น อ.3/2

20 7051 เด็กหญิงวาริ คุ้มสว่าง อ.3/3

21 7116 เด็กหญิงญาณัจฉรา เอลกวัฒน์ อ.3/4

22 7175 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รูปทอง อ.3/2

23 7244 เด็กหญิงกัณฐิกา ห้าวหาญ อ.3/1

24 7246 เด็กหญิงมินตรา ศรีสุระ อ.3/1

25 7252 เด็กหญิงณัฐธิดา ดัดวงษ์ อ.3/1

26 7266 เด็กหญิงกัญญาพัชร สกุลเลิศ อ.3/2

27 7349 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จรรยา อ.3/4

28 7368 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ริ้วทอง อ.3/3

29 7488 เด็กหญิงนริศรา กงพันราช อ.3/2

30 7495 เด็กหญิงสโรชา บุษปฤกษ์ อ.3/4

31 7863 เด็กหญิงวรรณกร ไชยสาร อ.3/1

32 7864 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีอินทร์ อ.3/2

33 8073 เด็กหญิงวรัสยา ศิลปอําพนธ์ ใหม่

34 8078 เด็กหญิงฉัตรธิดา ฉัตรอารีวงศ์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.มยุรี พรมอ่อน

ครูคู่ชั้น : ม.ผดาชไม เดชคล้อย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 18 รวม 34
NO NO-ID ปี61

1 7043 เด็กชายชิติพัทธ์ เพ่ิมสกุล อ.3/2

2 7186 เด็กชายสันต์ภิเษก เดสูงเนิน อ.3/3

3 7209 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ เสนาะวาที อ.3/2

4 7234 เด็กชายพลัฎฐ์ สุวรรณเพ็ชร อ.3/3

5 7241 เด็กชายภูฤทธ์ิ ศรีนาค อ.3/2

6 7242 เด็กชายชนกันต์ ธรรมย่ิง อ.3/2

7 7288 เด็กชายกวิน แก้วไทย อ.3/2

8 7301 เด็กชายพุฒิเดช พัสลัง อ.3/4

9 7320 เด็กชายพีรวิชญ์ ลียากาศ อ.3/1

10 7350 เด็กชายนพคุณ สอาดลออ อ.3/1

11 7394 เด็กชายวงศพัทธ์ คํานวรพร อ.3/1

12 7420 เด็กชายภีมฌ์ชยุตร ขันจอก อ.3/3

13 7422 เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่พัว อ.3/3

14 7652 เด็กชายชัชพล จอมคําสิงห์ อ.3/1

15 7678 เด็กชายรัชชานนท์ ชุมสร้อย อ.3/4

16 8111 เด็กชายธนกฤต กุลคง ใหม่

17 7115 เด็กหญิงจิณัฐตา บริสุทธ์ิพานิช อ.3/1

18 7205 เด็กหญิงฐานิด แสงสว่าง อ.3/2

19 7223 เด็กหญิงพรพิรุฬห์ ดีรอด อ.3/3

20 7226 เด็กหญิงปวริศา รักษาวงษ์ อ.3/3

21 7243 เด็กหญิงนภัสวรรณ ใบแก้ว อ.3/3

22 7265 เด็กหญิงภัคฐิชา คํามา อ.3/1

23 7272 เด็กหญิงชนัญชิดา คําดี อ.3/2

24 7298 เด็กหญิงนันท์นภัทร ไตรรัตน์ อ.3/4

25 7308 เด็กหญิงปุญญิศา ชูนินนาท อ.3/2

26 7312 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์โต อ.3/2

27 7313 เด็กหญิงณภัทร บางผึ้ง อ.3/4

28 7358 เด็กหญิงวรพัตรา ศรีพันธ์ อ.3/4

29 7401 เด็กหญิงลลนา จําปางาม อ.3/4

30 7463 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พุ่มโพธ์ิงาม อ.3/1

31 7505 เด็กหญิงภิรัชญา ลิขนะจุล อ.3/2

32 8075 เด็กหญิงภาวิกา เศรษฐภาคิน ใหม่

33 8076 เด็กหญิงสิริกาญจน์ รุ่งเรืองกาญจน์ ใหม่

34 8077 เด็กหญิงฉัตรชฎา เตือนขุนทด ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.พรรณผกา ยะมงคล

ครูคู่ชั้น : ม.ปริยาภรณ์ สายเทียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 18 รวม 34
NO NO-ID ปี61

1 7052 เด็กชายษิลายุ มุสิกะปาน อ.3/1

2 7114 เด็กชายธนภัทร ศรีรักษา อ.3/1

3 7139 เด็กชายณัฐพัฒน์ รอดโฉม อ.3/2

4 7167 เด็กชายณักษ์ สารวงศ์ อ.3/1

5 7168 เด็กชายชวัลวิทย์ สินทา อ.3/2

6 7262 เด็กชายธีทัต หิมสุภาพ อ.3/3

7 7333 เด็กชายนิติธร ชิดชอบ อ.3/4

8 7334 เด็กชายกันตพงษ์ ศรีทองบริบูรณ์ อ.3/3

9 7397 เด็กชายกิตติภพ บุญสะอาด อ.3/2

10 7443 เด็กชายเร นัทธนิล วิลเลียรู เอล ม๊ากโบโอ๊ะ อ.3/3

11 7454 เด็กชายวชิรวิชญ์ แจ้งวงษ์วรัศ อ.3/3

12 7674 เด็กชายวชิรวิทย์ สําลี อ.3/2

13 7861 เด็กชายปองภพ ศรีชานิล อ.3/2

14 7921 เด็กชายจารุวิทย์ หนาแน่น อ.3/4

15 8071 เด็กชายวีรสรณ์ เงินประสพสุข ใหม่

16 8072 เด็กชายภูสิทธิ วิรัญชัย ใหม่

17 7041 เด็กหญิงณภัสชิชาญาท์ ชูศรี อ.3/3

18 7046 เด็กหญิงกมลวัลย์ เทพลิบ อ.3/1

19 7049 เด็กหญิงชัชพิชา พรรักษมณี อ.3/2

20 7249 เด็กหญิงปุณยาพร จิตต์ตั้ง อ.3/2

21 7250 เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์ข่ิน อ.3/4

22 7292 เด็กหญิงกันต์วรัทย์ ตรีโอษฐ์ อ.3/1

23 7294 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สมบูรณ์ อ.3/3

24 7297 เด็กหญิงพรพัทธมนต์ ระนาดแก้ว อ.3/2

25 7314 เด็กหญิงนวิยา คล้ายหะนา อ.3/2

26 7321 เด็กหญิงญาริณดา ป้ันประสงค์ อ.3/1

27 7357 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ หล่อประเสริฐ อ.3/4

28 7359 เด็กหญิงนวพร ชั่งใจ อ.3/3

29 7376 เด็กหญิงฐานิตารัชต์ โพธ์ิทอง อ.3/4

30 7402 เด็กหญิงบุษปศร เจริญวงศ์ อ.3/4

31 7404 เด็กหญิงดากานดา โจมสติ อ.3/4

32 7497 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์ คูณศิริคณาพงษ์ อ.3/1

33 7865 เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเภาทอง อ.3/3

34 8074 เด็กหญิงบุณยานุช ใบดีกาดี ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุดสาคร ฉายเนตร

ครูคู่ชั้น : ม.สุพานิช ตนนาซํา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 18 รวม 34
NO NO-ID ปี61

1 7044 เด็กชายชญตว์ เนตรประไพ อ.3/4

2 7202 เด็กชายฉัตรชนก ลิ้มสังกาศ อ.3/1

3 7220 เด็กชายชิราธร ศรีแป๊ะบัว อ.3/4

4 7224 เด็กชายพศวีร์ ธาราภูมิ อ.3/4

5 7239 เด็กชายธนวิชญ์ เก้ือกระโทก อ.3/4

6 7264 เด็กชายวิชยา ใยทา อ.3/2

7 7287 เด็กชายภควัต สุดงาม อ.3/1

8 7302 เด็กชายปภาวิน กันตะศิริ อ.3/1

9 7351 เด็กชายศุภกร ตระกูลแก้ว อ.3/4

10 7399 เด็กชายธาวิน ครุฑขุนทด อ.3/3

11 7400 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ยาศิรินทร์ อ.3/1

12 7421 เด็กชายพัชรพล ศรียานนท์ อ.3/2

13 7446 เด็กชายพิชญพล จันทร์พิทักษ์ อ.3/4

14 7508 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ นุ่มผ่อง อ.3/4

15 7704 เด็กชายอรรถนนท์ บุญนาที อ.3/3

16 7862 เด็กชายรัชพล อ่ิมด้วยบุญ อ.3/3

17 7048 เด็กหญิงณัฐณิชา ขันเชื้อ อ.3/2

18 7081 เด็กหญิงสิริกานต์ คงสุวรรณ อ.3/3

19 7101 เด็กหญิงพิรุณพร พวกแสน อ.3/3

20 7181 เด็กหญิงพรพร ห่อเล อ.3/4

21 7247 เด็กหญิงธมนต์รัตน์ จารุจุฑารัตน์ อ.3/2

22 7267 เด็กหญิงสุภชา คําภา อ.3/3

23 7268 เด็กหญิงพิชญ์รวี ตันอารีย์ อ.3/4

24 7296 เด็กหญิงพัชรนันท์ นิธิชัยพัฒนากิจ อ.3/1

25 7304 เด็กหญิงศรพิทยา สาวะรด อ.3/1

26 7309 เด็กหญิงเมธาพร ดํารงสันติกุล อ.3/1

27 7338 เด็กหญิงวรรณกานต์ มาสาร อ.3/3

28 7352 เด็กหญิงสุธิธิดา ทองก้อน อ.3/3

29 7367 เด็กหญิงพิมพ์พิศา มาตรนอก อ.3/3

30 7403 เด็กหญิงอนัตตา ใสเศวตวารี อ.3/1

31 7465 เด็กหญิงพชิรา ทองพันธ์ อ.3/1

32 7516 เด็กหญิงอภิสรา แก้วรัตน์ อ.3/1

33 7654 เด็กหญิงกรพินธ์ุ ชะตะ อ.3/2

34 7928 เด็กหญิงณัฐธิดา สีนวล อ.3/4

ครูประจําชั้น : ม.กนกลักษณ์ ภู่ตุ่น

ครูคู่ชั้น : ม.ปณิสรา ชูเชื้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 19 หญิง: 15 รวม 34
NO NO-ID ปี61
1 6931 เด็กชายเก้ือพงศ์ ดีรอด ป.1/3

2 6932 เด็กชายพิเชษฐ์ ร่าเริง ป.1/4

3 6947 เด็กชายพนธกร แสงสุดตา ป.1/4

4 6962 เด็กชายพัฒนพัฒน์ ตรีฤกษ์งาม ป.1/3

5 6985 เด็กชายณัฐชนนท์ นนสกุล ป.1/1

6 6988 เด็กชายธเนษฐ นิธิศฐิตานันท์ ป.1/2

7 6992 เด็กชายปองคุณ สมัครวงศ์ ป.1/4

8 7034 เด็กชายพิสิษฐ์ จินภักดี ป.1/1

9 7054 เด็กชายจิรวัฒน์ สุกขะ ป.1/4

10 7082 เด็กชายวิชญ์พล ผาสุข ป.1/2

11 7085 เด็กชายทีปกร แป้นตระกูล ป.1/1

12 7090 เด็กชายธนัท ปล้องเพ็ชร์ ป.1/3

13 7119 เด็กชายมาฆฐากูร ชูใจ ป.1/1

14 7131 เด็กชายธีร์ธวัช ระดมสุข ป.1/2

15 7353 เด็กชายธนกร นันทศรี ป.1/4

16 7273 เด็กชายณัฏฐพล ปาณะศรี ป.1/3

17 7322 เด็กชายชลกรณ์ ชัยสวัส ป.1/4

18 7949 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ รกไพร ป.1/2

19 7957 เด็กชายณัฏฐนันท์ บําเพ็ญวัฒนา ป.1/1

20 6937 เด็กหญิงรินรฎา สีรักษา ป.1/3

21 6997 เด็กหญิงธนันญ์ภร จันทร์แจ่มศรี ป.1/1

22 7000 เด็กหญิงณภัทร เพชรฤทธ์ิ ป.1/2

23 7020 เด็กหญิงชญานภัส สร้อยบาง ป.1/4

24 7022 เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนภิญโญพิทักษ์ ป.1/4

25 7069 เด็กหญิงอมิตา อมิตรพ่าย ป.1/4

26 7070 เด็กหญิงปิยะดา ดีรัศมี ป.1/4

27 7087 เด็กหญิงพลอยนภัส ท่าเจ็ง ป.1/3

28 7122 เด็กหญิงชนิดาภา ไชยโพธ์ิ ป.1/3

29 7123 เด็กหญิงชนัญชิดา วงษาสุข ป.1/2

30 7269 เด็กหญิงณัฐพัชญ์ ชีวะพานิชย์ ป.1/2

31 7378 เด็กหญิงพรรณพัชร สุทธิประภา ป.1/2

32 7423 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จริยสุธรรมกุล ป.1/4

33 7873 เด็กหญิงชนัญชิดา สุพิษะ ป.1/3

34 7874 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีจําพลัง ป.1/3

ครูประจําชั้น : ม.สุธิดา เสนาะวาที
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.สุวิมล ฤทธ์ิเนติกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 18 หญิง: 15 รวม 33
NO NO-ID ปี61
1 6980 เด็กชายปยุต สายธนู ป.1/2

2 6983 เด็กชายกิตกันต์นนท์ ศรีจันทร์ ป.1/4

3 7015 เด็กชายกฤติเดช พรมเขียว ป.1/4

4 7018 เด็กชายสิทธา แสนรัก ป.1/1

5 7059 เด็กชายกฤษณะ วงศร ป.1/4

6 7062 เด็กชายกิตติศักดิ์ อบมา ป.1/1

7 7083 เด็กชายสิรวิชญ์ หุ่นพงษ์ ป.1/4

8 7118 เด็กชายปุณณวิชย์ นวลสังข์ ป.1/1

9 7176 เด็กชายธนกร จันทร์นวล ป.1/3

10 7182 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ ห่อเล ป.1/1

11 7255 เด็กชายนันท์นภัส สุวรรณเพ็ชร ป.1/1

12 7594 เด็กชายกิตติพัทธ์ ดําพลงาม ป.1/1

13 7595 เด็กชายเศรษฐณัฐ ทรงเจียระพานิช ป.1/2

14 7621 เด็กชายวิชญพล น้ําผึ้ง ป.1/1

15 7636 เด็กชายชยพล ฤกษ์พิชัย ป.1/2

16 7655 เด็กชายธนภูมิ ประดับมุข ป.1/1

17 7742 เด็กชายชยพล ช้างโฉม ป.1/3

18 7867 เด็กชายนรภัทร เลิศไชย ป.1/4

19 6933 เด็กหญิงปาลิตา เฉลิมวัฒน์ ป.1/3

20 6934 เด็กหญิงไอยวริญญ์ ไทรนนทรี ป.1/3

21 6935 เด็กหญิงพิชญาภร พรหมเมศ ป.1/1

22 6945 เด็กหญิงอตินุช รัตนผ่องใส ป.1/1

23 6949 เด็กหญิงปรวีร์ สุวรรณสิงห์ ป.1/1

24 6993 เด็กหญิงศศิธร แข็งแรง ป.1/1

25 7021 เด็กหญิงปณิชา สิงหะ ป.1/1

26 7023 เด็กหญิงกัณญิกา หมีนวล ป.1/3

27 7066 เด็กหญิงภัทรภร ศิลาภากุล ป.1/4

28 7072 เด็กหญิงณัฐณิชา มิขันหมาก ป.1/4

29 7100 เด็กหญิงสุญาดา น้อยเจริญ ป.1/4

30 7103 เด็กหญิงพิมพ์พิญญ์ มูลขุนทศ ป.1/3

31 7124 เด็กหญิงพชรพิชามญชุ์ โมทิวงศ์ ป.1/4

32 7361 เด็กหญิงมุฑิตา บุญรัตน์ ป.1/2

33 7875 เด็กหญิงจิณณ์สิดา อธิคมเสาวภาคย์ ป.1/3

ครูประจําชั้น : ม.พรสุดา บุญมาทัน
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ณัฐศุภภัคกร ทองแท้

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 15 หญิง: 19 รวม 34
NO NO-ID ปี61
1 6944 เด็กชายพชรกร เสนคราม ป.1/4

2 6982 เด็กชายณัฐวรรธน์ กัณฑภา ป.1/1

3 6989 เด็กชายดนุวัศ สุรัตนโสภณ ป.1/1

4 7011 เด็กชายโชคชาญชัย แดงวิบูลย์ ป.1/2

5 7058 เด็กชายปองคุณ วิเศษชาติ ป.1/4

6 7060 เด็กชายณัฐภณ วรรธนณัฐ ป.1/3

7 7096 เด็กชายวิฐิณัฐ ขวัญมิ่ง ป.1/2

8 7097 เด็กชายฐิติวัชร์ จันทรวงษ์ ป.1/2

9 7159 เด็กชายอติวิชญ์ ปานดี ป.1/2

10 7315 เด็กชายคมน์ธรรศ กุลฉิม ป.1/1

11 7686 เด็กชายณัฐพล ประดิษฐกุล ป.1/4

12 7868 เด็กชายภาคิน หลักแก้ว ป.1/4

13 7960 เด็กชายศุภมงคล เหมือนมนัส ป.1/4

14 8079 เด็กชายณฐพล มงคลพร ใหม่
15 8117 เด็กชายประสพโชค วงศ์ธัม ใหม่
16 6894 เด็กหญิงกรกรรทมา ทองนาค ป.1/3

17 6936 เด็กหญิงปุญญิสา ภูทองเทียม ป.1/4

18 6938 เด็กหญิงวรัทยา เจริญแจ้ง ป.1/3

19 6994 เด็กหญิงธธารา วาวแวว ป.1/2

20 6996 เด็กหญิงภัทรลภา หมอนอรุณ ป.1/2

21 7004 เด็กหญิงธนินภัสสร์ วงศ์พันธ์ ป.1/3

22 7031 เด็กหญิงณฐวรินทร์ ใยโฉม ป.1/2

23 7068 เด็กหญิงอัญรินทร์ นิธิชัยพัฒนากิจ ป.1/4

24 7110 เด็กหญิงภัทรวดี ขันทเวทย์ ป.1/2

25 7412 เด็กหญิงดวงตะวัน พวงมาลัย ป.1/3

26 7483 เด็กหญิงนวพร ศิริสลุง ป.1/4

27 7519 เด็กหญิงธัญวรัตญ์ คูณศิริคณาพงษ์ ป.1/3

28 7533 เด็กหญิงปภาดา วงษ์มณี ป.1/1

29 7547 เด็กหญิงกัญญาภัค สุวรรณ ป.1/1

30 7717 เด็กหญิงปาณิสรา จันทศร ป.1/3

31 7869 เด็กหญิงกวินตา เรืองทัพ ป.1/4

32 7872 เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา จันทร์เนียม ป.1/1

33 7922 เด็กหญิงสุพิชชา บุญเปลี่ยน ป.1/4

34 7936 เด็กหญิงชญาณิศา ชั่งพา ป.1/1

ครูประจําชั้น : ม.นภสร โยธาทูล
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.โสภิตตา อร่ามศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 13 หญิง: 18 รวม 31
NO NO-ID ปี61
1 6984 เด็กชายธนกฤต พลเย่ียม ป.1/2

2 7014 เด็กชายธีรเดช แสงจันทร์ ป.1/3

3 7056 เด็กชายกันตวัฒน์ ภิรมย์เอม ป.1/1

4 7095 เด็กชายมิ่งมงคล สุวรรณมงคล ป.1/1

5 7106 เด็กชายสรสิช อินทร์มา ป.1/1

6 7185 เด็กชายฑีฆาญุ ภูมิไชยา ป.1/2

7 7253 เด็กชายชยพล ปิยะวาณิชย์สกุล ป.1/1

8 7254 เด็กชายศิส์ษ ชิตนาภรณ์ ป.1/3

9 7323 เด็กชายพิชญ์ชฏะ ชมชื่นจิตร์ ป.1/2

10 7509 เด็กชายสิปปกร ลัดครบุรี ป.1/2

11 7622 เด็กชายธัชวรรธน์ กนกพารา ป.1/2

12 7866 เด็กชายปภังกร อ๊ึงพานิช ป.1/3

13 7948 เด็กชายธนวัฒน์ เจริญศรี ป.1/4

14 6939 เด็กหญิงอธิชนันท์ เชื้อเกตุ ป.1/1

15 6941 เด็กหญิงณัฎธิดา แก้วตุมกา ป.1/2

16 6943 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เขตรชลาสินธ์ุ ป.1/2

17 6998 เด็กหญิงกชพรรณ สุธรรมชัย ป.1/2

18 7025 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุตราช ป.1/1

19 7033 เด็กหญิงมธุรดา ทินช่วย ป.1/4

20 7065 เด็กหญิงแพรพิลัย รีวงษ์ ป.1/2

21 7098 เด็กหญิงพิมพ์นารา เรืองปรีชา ป.1/2

22 7099 เด็กหญิงวิรธิภา คาน ป.1/3

23 7125 เด็กหญิงปารณัท วงศ์หินกอง ป.1/3

24 7406 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาตรง ป.1/4

25 7436 เด็กหญิงกัญชพร ทรัพย์สุทธิ ป.1/2

26 7730 เด็กหญิงอรชิสา จันทภูมิ ป.1/2

27 7752 เด็กหญิงณัฐกานต์ นาคพิน ป.1/3

28 7870 เด็กหญิงชัญญานุช ดิษยภัทรสกุล ป.1/2

29 7871 เด็กหญิงชัญญา ใจศิริ ป.1/3

30 7938 เด็กหญิงศุภณัฐิดา งามพันธ์ุดิศร ป.1/4

31 8116 เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีสรวง ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.อาภรณ์ เถ่ือนคํา
ครูผู้ช่วยชั้น : T.Julita Salunoy Elorde

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 17 รวม 33

NO NO-ID ปี61
1 6465 เด็กชายอชิรพัฒร์ ทองหล่อ ป.2/3

2 6658 เด็กชายสุพัชกร ภู่ธงแก้ว ป.2/4

3 6662 เด็กชายยศภัทร พฤกษ์มหาดํารง ป.2/3

4 6681 เด็กชายนภพล บรรเทิง ป.2/1

5 6711 เด็กชายพฤธา สระสงฆ์ ป.2/4

6 6776 เด็กชายปภังกร บุญเดช ป.2/2

7 6783 เด็กชายชัชวิน ต้นจันทร์ ป.2/4

8 6793 เด็กชายก้องภพ ปีเจริญ ป.2/1

9 6802 เด็กชายกิตติธาดา จันตา ป.2/1

10 6950 เด็กชายจักรภัทร ลิ้มศิริสัมพันธ์ ป.2/1

12 7549 เด็กชายยุพราช จันทร์เนียม ป.2/4

11 7550 เด็กชายปฏิพัทธ์ิ เจริญผล ป.2/4

13 7684 เด็กชายจักรภัทร ประดิษฐกุล ป.2/3

14 7763 เด็กชายพัชรวิทย์ กองทอง ป.2/4

15 7892 เด็กชายภาคิน เศรษฐภาคิน ป.2/4

16 8080 เด็กชายศิวกร วงษ์ก่ิงศรีกุล ใหม่

17 6657 เด็กหญิงสิริวิมนต์ ออกแมน ป.2/1

18 6672 เด็กหญิงอภิชญา หุ่นพงษ์ ป.2/1

19 6680 เด็กหญิงพิชฎา พรหมมา ป.2/1

20 6695 เด็กหญิงสุวิกรานต์ หงส์วีรกุล ป.2/2

21 6715 เด็กหญิงปวีณ์นุช สุทธิรัตน์ ป.2/3

22 6724 เด็กหญิงณัฐลัญช์ ปัญญาสงค์ ป.2/1

23 6757 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุขประเสริฐ ป.2/1

24 6762 เด็กหญิงพนัชกร ทองเกิด ป.2/3

25 6768 เด็กหญิงอะตอม จําแนกรส ป.2/1

26 6788 เด็กหญิงลลิล บัวบาน ป.2/2

27 6795 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โตแสง ป.2/2

28 6809 เด็กหญิงนภัสสราวดี ผลจริต ป.2/3

29 6881 เด็กหญิงพิชญาวี คําแก้ว ป.2/1

30 7133 เด็กหญิงธัญยรัชต์ ยุทธ์ธนสุภัฏกูล ป.2/1

31 7525 เด็กหญิงเก็จแก้ว พรมวรรณ์ ป.2/2

32 7565 เด็กหญิงอาภัสรา ลิ้มสังกาศ ป.2/4

33 7943 เด็กหญิงณภัทร เนตรวีระ ป.2/1

ครูประจําชั้น : ม.นุชนารถ ถึงสุข

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.โสพิณ เล็กประชา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 16 รวม 32

NO NO-ID ปี61
1 6660 เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล ป.2/1

2 6663 เด็กชายปัณณวิชญ์ นาวิรัตน์ ป.2/1

3 6683 เด็กชายจิรายุทธ พ่วงสมบัติ ป.2/4

4 6726 เด็กชายณชพล จิตถวิล ป.2/3

10 6791 เด็กชายสิทธินนท์ คําแย้ม ป.2/1

5 6804 เด็กชายภูมิบฎิรฬ์ ธนทวัษ ป.2/4

6 6856 เด็กชายภูผา เรืองปรีชา ป.2/1

7 6971 เด็กชายศุภกร ห่วงมิตร ป.2/1

8 7257 เด็กชายกันต์ธร แหยมนุช ป.2/2

9 7425 เด็กชายศรัณย์รัชต์ กระจายโภชน์ ป.2/1

10 7455 เด็กชายภาคิน ศิริลักษณ์ ป.2/4

11 7560 เด็กชายทวีศักดิ์ ป่ินปลื้มจิตต์ ป.2/3

12 7753 เด็กชายสาธิต จันทร์เทศ ป.2/2

13 7893 เด็กชายชัชฤทธ์ิ โพธ์ิเงิน ป.2/2

14 7952 เด็กชายธรรศชวกร ชัยสิทธิเวชช ป.2/2

15 8121 เด็กชายปรมินทร์ โสภณเจริญวัฒนา ใหม่

16 6401 เด็กหญิงมายา แครอลไลน์ คาร์เบ็คเคน ป.2/4

17 6655 เด็กหญิงช่อฟ้า ไชยดา ป.2/1

18 6682 เด็กหญิงอังควรา ม่วงจีน ป.2/3

19 6687 เด็กหญิงปัณชญา ทรัพย์ฉํ่า ป.2/3

20 6719 เด็กหญิงปุญญนันท์ ใยทา ป.2/4

21 6723 เด็กหญิงอังศุมาลิน ควรนิยม ป.2/4

22 6775 เด็กหญิงญาณิศา กิจบรรจง ป.2/2

23 6816 เด็กหญิงนิตยาพร แดนรักษ์ ป.2/4

24 6818 เด็กหญิงวรารัตน์ เล็กคง ป.2/3

25 6951 เด็กหญิงแทนขวัญ ปุณยธร ป.2/2

26 7075 เด็กหญิงเนตรณภัทร์ ด้วงเก้า ป.2/2

27 7562 เด็กหญิงณิชา ตางาม ป.2/4

28 7624 เด็กหญิงนันท์นภัส ปาลจันทร์ ป.2/4

29 7764 เด็กหญิงหรรษภรณ์ กองหิน ป.2/2

30 7958 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ร่มพุฒตาล ป.2/3

31 8081 เด็กหญิงนัทธมน กลิ่นอุบล ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.จันจิรา ขําวิจิตร

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.วรรา ช่วยบํารุง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 18 รวม 34

NO NO-ID ปี61
1 6331 เด็กชายจิรายุส ประมาณพล ป.2/3

2 6372 เด็กชายศุภกฤษ ปิณฑะสุต ป.2/2

3 6659 เด็กชายปัณณวิชญ์ ภู่อารยะไพบูลย์ ป.2/1

4 6661 เด็กชายเตชสิทธ์ิ บางแก้ว ป.2/2

5 6664 เด็กชายย่ิงคุณ พฤกษ์มหาดํารง ป.2/2

6 6671 เด็กชายทิวัตถ์ ตรีพืช ป.2/2

7 6703 เด็กชายวรพล จันตะเภา ป.2/1

8 6728 เด็กชายบวรวงค์ จอกสถิตย์ ป.2/4

9 6778 เด็กชายกันตพัศ เมฆชัย ป.2/3

10 6808 เด็กชายธนรัตน์ ศิริทรัพย์ ป.2/4

11 6901 เด็กชายทองธรรม ทองดี ป.2/4

12 7074 เด็กชายน่านปิง แสงเดือน ป.2/4

11 7424 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่พัว ป.2/3

13 7548 เด็กชายอนพัทย์ จงสงวน ป.2/3

14 7596 เด็กชายนฤเดชย์ สิรินนท์ธนชัย ป.2/4

15 7700 เด็กชายกิตติภพ บุญเพ็ง ป.2/2

16 6641 เด็กหญิงรัชธิตราภรณ์ บุญรัตน์ ป.2/4

17 6689 เด็กหญิงวรรณวรินทร์ วงศ์สุวรรณ ป.2/2

18 6692 เด็กหญิงอัยย์ริน ภู่ทอง ป.2/3

19 6694 เด็กหญิงบุญสิตา กลินณศักดิ์ ป.2/2

19 6713 เด็กหญิงกนกภัทร ดําเนินงาม ป.2/4

20 6714 เด็กหญิงญาติกา อินทรพรหม ป.2/2

21 6721 เด็กหญิงพิชญาภัค หมื่นจง ป.2/2

22 6734 เด็กหญิงณัฐฑิฌา โพธ์ิประสิทธ์ิ ป.2/3

23 6765 เด็กหญิงพลอยปภัส ริ้วทอง ป.2/3

24 6786 เด็กหญิงเบญญา เฉลียวพจน์ ป.2/4

25 6825 เด็กหญิงพลอยปภัส ขิยะพัฒน์ ป.2/1

26 6911 เด็กหญิงพริมาภา ชัยพิพากร ป.2/2

27 7111 เด็กหญิงนันท์นภัส สอาดลออ ป.2/3

28 7564 เด็กหญิงสุพิชญา สุขสวัสดิ์ ป.2/1

29 7578 เด็กหญิงกัญญาภัค อ่อนดี ป.2/1

30 7695 เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองเงิน ป.2/3

31 7706 เด็กหญิงกฤดาการ บุญนาที ป.2/4

32 8082 เด็กหญิงขวัญตระกูล เบ็ญมาศ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.วาสนา เฮงสิ

ครูผู้ช่วยชั้น : นักศึกษาฝึกสอน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 18 รวม 34

NO NO-ID ปี61

1 6644 เด็กชายวรภพ จันตะเภา ป.2/4

2 6665 เด็กชายพชรพล รายณะสุข ป.2/1

3 6678 เด็กชายธนกฤต พิพิธกุล ป.2/4

4 6702 เด็กชายศิวนาถ วงษ์พยัคฆ์ ป.2/3

5 6710 เด็กชายวณัฒนันท์ คงดํา ป.2/3

6 6720 เด็กชายศิวกรณ์ สุริฉาย ป.2/2

7 6730 เด็กชายแทนคุณ สุขสุนทร ป.2/1

8 6736 เด็กชายนพรุจ แจ่มศรี ป.2/3

9 6782 เด็กชายณดล พิศวาสวาณิช ป.2/3

10 7091 เด็กชายธราธร ศรีจันทร์ดี ป.2/2

11 7163 เด็กชายกันยกร ลิ้มสังกาศ ป.2/1

12 7407 เด็กชายณัฏฐ์ ก่ิงแก้ว ป.2/1

13 7597 เด็กชายกีรติ เจริญพานิช ป.2/3

14 7623 เด็กชายกฤตภัทร น้อยตั้ง ป.2/2

15 7923 เด็กชายคติศักดิ์ ชูเชื้อ ป.2/2

16 8100 เด็กชายมัคส์ เลออน อัลแบร์ต ใหม่

17 6688 เด็กหญิงณปภัช รัดแดง ป.2/2

18 6693 เด็กหญิงบัณฑิตา กลินณศักดิ์ ป.2/2

19 6722 เด็กหญิงภัทราพร เนียมศรี ป.2/4

20 6729 เด็กหญิงณัฐรดา พิมพ์พรม ป.2/3

21 6731 เด็กหญิงสวิชญา อสุพล ป.2/3

22 6761 เด็กหญิงปุณยวีร์ เจริญสีรุ้ง ป.2/3

23 6764 เด็กหญิงวนิดา ทําคาม ป.2/3

24 6787 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต คําอิสสระ ป.2/2

25 6866 เด็กหญิงกุลฑีรา กฤชคฤหาสน์ ป.2/3

26 6926 เด็กหญิงนลินนิภา เหลืองอ่อน ป.2/1

27 6963 เด็กหญิงศศิญา สละ ป.2/1

28 6972 เด็กหญิงลภัสรดา ประเสริฐศักดิ์ ป.2/4

29 7127 เด็กหญิงวรัชยา นาสิงห์คาน ป.2/4

30 7561 เด็กหญิงอชิรญาพร เขียววิลัย ป.2/3

31 7563 เด็กหญิงณัฐวรรณ ยอดขํา ป.2/4

32 7598 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรงเจียระพานิช ป.2/3

33 7626 เด็กหญิงนาตาชา ญาญ่า โอคอนเนอร์ ป.2/4

34 7740 เด็กหญิงชนาภัทร อดุลรัมย์ ป.2/1

ครูประจําชั้น : ม.นวนันท์ ทองชู

ครูผู้ช่วยชั้น : T.Lou Valirie G.Bagaporo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019


