
ชาย: 22 หญิง: 18 รวม 40
NO NO-ID ปี61

1 6330 เด็กชายธนวรรธน์ กาญจนะวสิต ป.3/2

2 6333 เด็กชายธิติวุฒิ พูลผล ป.3/4

3 6350 เด็กชายธนภัทร ประดับมุข ป.3/1

4 6364 เด็กชายอัครวิทย์ วงศ์พันธ์ ป.3/4

5 6371 เด็กชายนัฐธพงศ์ เลิศสุขุมาภิรมย์ ป.3/3

6 6387 เด็กชายณภัคพงศ์ จบดี ป.3/1

7 6540 เด็กชายนรภัทร พาหา ป.3/2

8 6541 เด็กชายธนภัทร นิลใจพงษ์ ป.3/3

9 6553 เด็กชายนธิศ วิริยะคํา ป.3/1

10 6555 เด็กชายศุภกฤต โพธ์ิศรี ป.3/3

11 6587 เด็กชายภูมิพสุ พรหมลังค์ ป.3/1

12 6600 เด็กชายสุรัชพงษ์ คําเสนาะ ป.3/4

13 6666 เด็กชายธนเทพ พิมพ์ปรุ ป.3/2

14 6667 เด็กชายธีรภัทร ภู่อารยะไพบูลย์ ป.3/3

15 6863 เด็กชายธีรเมท วัฒนโชค ป.3/2

16 7317 เด็กชายธนดล ทองใบใหญ่ ป.3/4

17 7339 เด็กชายศรวิษฐ์ ดอกพุฒซ้อน ป.3/1

18 7447 เด็กชายภูมิพัฒน์ สีโชระ ป.3/1

19 7485 เด็กชายสุรดิษ เรืองเกษม ป.3/4

20 7637 เด็กชายรชต ฤกษ์พิชัย ป.3/4

21 7988 เด็กชายประกาศิต จึงทองดี ป.3/4

22 8083 เด็กชายโชติฐกรณ์ วัชรพงศ์ปกรณ์ ใหม่

23 6191 เด็กหญิงเก็จมณี ศุขเจริญ ป.3/2

24 6332 เด็กหญิงพิชญาภา พวงสําโรง ป.3/4

25 6340 เด็กหญิงโยษิตา มีธรณี ป.3/3

26 6346 เด็กหญิงพรพรรณ มุสิกะสิน ป.3/3

27 6357 เด็กหญิงโยษิตา วงษ์น้อย ป.3/2

28 6400 เด็กหญิงธัญญรัตน์ หล่อประเสริฐ ป.3/1

29 6406 เด็กหญิงนีรรัตน์ เจริญแก้วพันสี ป.3/2

30 6534 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ไทยรัตน์ ป.3/3

31 6536 เด็กหญิงดาริน สงวนวงษ์ ป.3/2

32 6613 เด็กหญิงชัชลัย พรหมขุนทอง ป.3/1

33 6864 เด็กหญิงกานต์พิชชา น่าชม ป.3/4

34 6974 เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยจันทร์ ป.3/4

35 7203 เด็กหญิงสุภัสสร หอมเลิศ ป.3/2

36 7370 เด็กหญิงภัทรธิดา ฉิมฉลาด ป.3/2

37 7371 เด็กหญิงศุภกัลยา งามพันธ์ุดิศร ป.3/4

38 7656 เด็กหญิงทิชา เอมใจ ป.3/1

39 7925 เด็กหญิงจารุจันทร์ หนาแน่น ป.3/2

40 7939 เด็กหญิงรมย์ธีรา เสมสุวรรณหงษ์ ป.3/3

ครูประจําชั้น :ม.ทิพย์วรรณ บุญฉาย
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.นันท์นภัส บุญแสงเจริญ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 23 หญิง: 18 รวม 41

NO NO-ID ปี61

1 6242 เด็กชายปราชญ์ แสนรัก ป.3/1

2 6336 เด็กชายก้องภัค สุกสี ป.3/3

3 6365 เด็กชายพีรณัฐ บริสุทธ์ิพานิช ป.3/1

4 6373 เด็กชายธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.3/4

5 6377 เด็กชายศักดินนท์ แก้วสิงห์ ป.3/3

6 6378 เด็กชายวิริยะ ใยทา ป.3/1

7 6382 เด็กชายภูผาภูมิ แจ่มถาวร ป.3/2

8 6554 เด็กชายฐานังกร บัวโฉม ป.3/1

9 6574 เด็กชายพีรพัฒน์ ขุนวิเศษ ป.3/1

10 6584 เด็กชายสิรภัทร ชินบุตร ป.3/2

11 6607 เด็กชายธนิตนณท์ ใจมั่น ป.3/3

12 6608 เด็กชายธนากร รอดทรัพย์ ป.3/3

13 6953 เด็กชายนพคุณ วงษ์การค้า ป.3/3

14 7006 เด็กชายณัฏฐพัชร จันทร์น้อย ป.3/3

15 7140 เด็กชายภัทรบุตร พุ่มโพธ์ิ ป.3/2

16 7274 เด็กชายพิริยะ ม่วงสวย ป.3/2

17 7379 เด็กชายพัสกร จันทร์ดวง ป.3/4

18 7442 เด็กชายประภวิษณุ์ ทองสว่าง ป.3/4

19 7479 เด็กชายวรพงษ์ เอ่ียมสอาด ป.3/3

20 7503 เด็กชายณัฐนภัทร์ ดัดวงษ์ ป.3/4

21 7724 เด็กชายเตชินท์ ทรัพย์ไพ ป.3/1

22 7945 เด็กชายอัศม์เดช ธรรมรักขิโต ป.3/3

23 8084 เด็กชายณพเก้า อร่ามศรี ใหม่

24 6329 เด็กหญิงนฤภร กําลังเหลือ ป.3/2

25 6338 เด็กหญิงรมณี รัตนผ่องใส ป.3/3

26 6342 เด็กหญิงชริลดา เวียงสมุทร ป.3/4

27 6349 เด็กหญิงพรรณพัชร พวงระย้า ป.3/3

28 6351 เด็กหญิงณัฐกฤตา แพงมูล ป.3/1

29 6393 เด็กหญิงอารดา กุลอภิรักษ์ ป.3/1

30 6395 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไชโย ป.3/1

31 6399 เด็กหญิงชนากานต์ วิเศษชาติ ป.3/1

32 6524 เด็กหญิงพนิตนันท์ แสงงาม ป.3/3

33 6526 เด็กหญิงเพียงดาว ไชยสวัสดิ์ ป.3/1

34 6528 เด็กหญิงณัฐภัทร ย่ิงบุญ ป.3/3

35 6535 เด็กหญิงสุภานันท์ บัวผัน ป.3/4

36 6569 เด็กหญิงกุลภรณ์ รักษ์มณี ป.3/1

37 6617 เด็กหญิงปวันณภัทร์ ใยเทศ ป.3/4

38 6842 เด็กหญิงพรปภัทร สว่างศรี ป.3/4

39 6915 เด็กหญิงปณิญดา นิ่มเรือง ป.3/1

40 7193 เด็กหญิงโชติรัตน์ พวงเข็มแดง ป.3/2

41 7551 เด็กหญิงณัฐณิชา พันธ์แน่น ป.3/4

ครูประจําชั้น : ม.สุมาลี ปุ๋ยจตุรัส

ครูผู้ช่วยชั้น : T.Thelma C.Lappay

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 23 หญิง: 17 รวม 40

NO NO-ID ปี61

1 6311 เด็กชายธีรดนย์ แซมพิกุล ป.3/3

2 6326 เด็กชายทัศภูมิ สายทินกร ป.3/2

3 6366 เด็กชายปภาวินท์ พันธ์ุไพศาล ป.3/2

4 6369 เด็กชายพัฐศกรณ์ วีรชาติไกรเกริก ป.3/1

5 6499 เด็กชายกิตติคม ทัพเจริญ ป.3/4

6 6500 เด็กชายปองคุณ บุญยงค์ ป.3/2

7 6501 เด็กชายเตชธร สุขเจริญ ป.3/2

8 6537 เด็กชายสุวิจักขณ์ เหลืองดํารงค์ ป.3/1

9 6538 เด็กชายณัฐดนัย ทองสุริยะกุล ป.3/3

10 6542 เด็กชายปรีดิณัฐ กองแก้ว ป.3/3

11 6547 เด็กชายธีรภัทร ร่มโพธ์ิตาล ป.3/2

12 6550 เด็กชายพงศ์วรินท์ สุยอย ป.3/2

13 6556 เด็กชายปองคุณ เทพธาราทิพย์ ป.3/2

14 6577 เด็กชายเปรมปริญญ์ เอลกวัฒน์ ป.3/4

15 6903 เด็กชายปิติภัทร นวลศรี ป.3/3

16 6905 เด็กชายชวภณ ธนาคมานุสรณ์ ป.3/3

17 7324 เด็กชายธนพัฒ ปาฐวิกานต์ ป.3/3

18 7426 เด็กชายธนโชติ ขําดี ป.3/3

19 7451 เด็กชายวัชรพัฒน์ ถูระบุตร ป.3/4

20 7705 เด็กชายพระนาย พุทธนานนท์ ป.3/4

21 7707 เด็กชายกิจฐ์ยศวิน ชีระสาร ป.3/3

22 7726 เด็กชายกรวิชญ์ พรหมชาติ ป.3/2

23 8085 เด็กชายธนโชติ หาทรัพย์ ใหม่

24 6392 เด็กหญิงสุธีธิดา จรรยา ป.3/4

25 6405 เด็กหญิงณัฐณิชา ปสังคานนท์ ป.3/2

26 6518 เด็กหญิงพิมพ์สุจี ป่ินเพ็ชร์ ป.3/4

27 6521 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เชื้อเกตุ ป.3/1

28 6525 เด็กหญิงพิชญาภา ทองคํา ป.3/2

29 6527 เด็กหญิงญารินดา เพชรประไพ ป.3/3

30 6529 เด็กหญิงณัฎฐ์ณัฎฐา เชาวน์พิทักษ์ ป.3/3

31 6533 เด็กหญิงสุวรรณนภา แช่มชื่น ป.3/1

32 6889 เด็กหญิงภัคธีมา คล้องช้าง ป.3/3

33 6952 เด็กหญิงนิชานันท์ เศรษฐหิรัญ ป.3/1

34 7275 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทับทิมทอง ป.3/2

35 7408 เด็กหญิงจิราภัทร โตมานิตย์ ป.3/4

36 7456 เด็กหญิงศุภสุตา ระนาดแก้ว ป.3/1

37 7526 เด็กหญิงชลลกานต์ พรมวรรณ์ ป.3/1

38 7895 เด็กหญิงรมิดา ใจศิริ ป.3/2

39 7896 เด็กหญิงสิริวิมล วังสาร ป.3/4

40 7933 เด็กหญิงปารมี ผ่องใส ป.3/1

ครูประจําชั้น : ม.สุวรรณี เชื้อคง

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.เฉลิมชัย ใจคง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 18 หญิง: 18 รวม 36

NO NO-ID ปี61

1 6059 เด็กชายชัยวัฒน์ สุขไชย ป.4/2

2 6174 เด็กชายณัฏฐากร ปรีชานุกูล ป.4/3

3 6182 เด็กชายสิรวิชญ์ บางแก้ว ป.4/1

4 6183 เด็กชายจิรัฎฐ์ ภมรศักดา ป.4/2

5 6185 เด็กชายณัฐรัตน์ แก้วเนตร ป.4/1

6 6189 เด็กชายนรวร ตันติวงศ์ ป.4/2

7 6214 เด็กชายกรภัทร์ สร้อยบาง ป.4/4

8 6248 เด็กชายณัฏฐประวิช โชติรวีนันท์ ป.4/1

9 6273 เด็กชายนิพิฐพนธ์ โพธ์ิยุทธนาสถิตย์ ป.4/3

10 6275 เด็กชายณภัทร คุ้มทอง ป.4/1

11 6288 เด็กชายธนกร รุ่งสว่าง ป.4/4

12 6361 เด็กชายพิตติกานต์ สร้อยสนธ์ิ ป.4/4

13 7076 เด็กชายเตชัส อินทร์สอน ป.4/2

14 7523 เด็กชายกันตพัฒน์ แซ่ฉาย ป.4/2

15 7628 เด็กชายคมชาญ ปาลจันทร์ ป.4/1

16 7664 เด็กชายก้องเกียรติ นิลพลา ป.4/2

17 7765 เด็กชายปภาวิน ส้มผิว ป.4/4

18 7897 เด็กชายดําริ ช้างขุนเทียน ป.4/3

19 6161 เด็กหญิงสุรัมภา รอดภัย ป.4/1

20 6168 เด็กหญิงธัญชนก ใจกลม ป.4/3

21 6194 เด็กหญิงชนัญชิดา โพธ์ิทองงาม ป.4/3

22 6196 เด็กหญิงชญาดา สุกขะ ป.4/1

23 6202 เด็กหญิงชนิดาภา นาธงชัย ป.4/4

24 6206 เด็กหญิงกษิรา สิงหะ ป.4/2

25 6225 เด็กหญิงพรรษชล พรหมมา ป.4/2

26 6260 เด็กหญิงณัฐรดา บริสุทธ์ิพานิช ป.4/1

27 6261 เด็กหญิงเพียงนภา บัวบาน ป.4/1

28 6269 เด็กหญิงฤทัยชนก กมลพัฒนะ ป.4/3

29 6504 เด็กหญิงสิรินญา กลิ่นเกษร ป.4/4

30 6850 เด็กหญิงลภัสรดา กวีวัจน์ ป.4/2

31 6964 เด็กหญิงอรชพร ธงภักดี ป.4/1

32 7128 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลี้ประเสริฐ ป.4/1

33 7150 เด็กหญิงกานพลู พานทองชูโรจน์ ป.4/1

34 7199 เด็กหญิงศุภรัศมี งามพันธ์ุดิศร ป.4/3

35 7680 เด็กหญิงชนม์นิภา สายบุญเรือน ป.4/4

36 8086 เด็กหญิงฉัตรชญฎา เตือนขุนทด ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.อัญชลี เหลืองอ่อน

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.วพิมพกานต์ สุขประสงค์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 19 หญิง: 18 รวม 37

NO NO-ID ปี61

1 6175 เด็กชายพสธร จันทรวรินทร์ ป.4/2

2 6187 เด็กชายวริทธ์ิ มีคุณ ป.4/3

3 6244 เด็กชายอนรรฆ เสาศิริ ป.4/2

4 6253 เด็กชายพนัส เทียมคํา ป.4/1

5 6280 เด็กชายพงศ์ภรณ์ สิริโสภณวัฒนา ป.4/2

6 6281 เด็กชายณัฐภัทร พูนไชย ป.4/2

7 6298 เด็กชายแสนรักษ์ พรหมลังค์ ป.4/1

8 6907 เด็กชายรังศิโรจน์ เสนคราม ป.4/2

9 7039 เด็กชายปัณณวิชญ์ สันติวงศ์สกุล ป.4/1

10 7040 เด็กชายจิรัฏฐ์ จงพิทักษ์กุล ป.4/3

11 7179 เด็กชายเปรมมนัทธ์ พวงแก้ว ป.4/3

12 7276 เด็กชายรัชชานนท์ ปิจจะโร ป.4/4

13 7277 เด็กชายกฤษฏิ์พงศ์ อยู่ซับซ้อน ป.4/1

14 7481 เด็กชายอานุภาพ หลวงละ ป.4/3

15 7629 เด็กชายเตชินทร์ เก้าสกุล ป.4/1

16 7898 เด็กชายกิตติคุณ สุขเกษม ป.4/2

17 7934 เด็กชายพชรภณ ผ่องใส ป.4/2

18 7978 เด็กชายธนภัทร วิมลสมบัติ ป.4/4

19 8113 เด็กชายนันทวัฒน์ น่าชม ใหม่

20 6158 เด็กหญิงภูริชญา อินทองช่วย ป.4/1

21 6160 เด็กหญิงมิลาเคิล เอนโกซิ เดเนียล   ดูรู ป.4/2

22 6173 เด็กหญิงพชรอร ทองเกิด ป.4/3

23 6192 เด็กหญิงรชตวรรณ มานะรุ่งเรืองสิน ป.4/3

24 6227 เด็กหญิงเพียงขวัญ บรรพต ป.4/3

25 6230 เด็กหญิงธมลวรรณ เปียมาลย์ ป.4/4

26 6238 เด็กหญิงอภัสนันท์ มหาชัย ป.4/3

27 6258 เด็กหญิงปรินทร สายธนู ป.4/1

28 6268 เด็กหญิงสิริวรินทร์ อินตะมะ ป.4/3

29 6309 เด็กหญิงณัฐกฤตา คุ้มง้ิว ป.4/3

30 6476 เด็กหญิงเอมมิลี่ แอนเดอร์สัน ป.4/1

31 6646 เด็กหญิงณีรนุช หมื่นชนะสงคราม ป.4/2

32 6975 เด็กหญิงวรรณพร พานิช ป.4/4

33 7151 เด็กหญิงพิชญาภา อ่อนอนงค์ ป.4/3

34 7197 เด็กหญิงเบญญาภา ทับกิลา ป.4/4

35 7208 เด็กหญิงชนิตา กะนะวงศ์ ป.4/2

36 7428 เด็กหญิงพาขวัญ คณโฑเงิน ป.4/4

37 8087 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แสงโฮ่ง ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุรินทร์ดา ชูชาติ

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.นิศารัตน์ กิจวิจารณ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 17 หญิง: 18 รวม 35

NO NO-ID ปี61

1 6179 เด็กชายศตคุณ บุญชุม ป.4/4

2 6184 เด็กชายกรวุฒิ บํารุงวุฒิ ป.4/1

3 6211 เด็กชายตะวัน พรหมมา ป.4/3

4 6218 เด็กชายอิทธิมนต์ พรศรี ป.4/2

5 6219 เด็กชายผริณ พ่ึงพวก ป.4/4

6 6222 เด็กชายณัฐสม วงค์ชมภู ป.4/3

7 6243 เด็กชายจิรพัส ย่ังยืน ป.4/1

8 6245 เด็กชายโฆษิต โพธิสาร ป.4/2

9 6274 เด็กชายนันทภพ บัวสกุล ป.4/3

10 6278 เด็กชายกิดากร ชื่นบุญ ป.4/4

11 6479 เด็กชายสรวิศ พวงทอง ป.4/1

12 6480 เด็กชายธีรภัทร ร่วมสมัคร ป.4/4

13 7162 เด็กชายนันทรัตน์ โสมรักษ์ ป.4/2

14 7200 เด็กชายนุกูล เครือวงษา ป.4/3

15 7278 เด็กชายณัฐวัฒน์ ประสานศิลป์ ป.4/4

16 7566 เด็กชายชัยนันต์ ลิ้มสังกาศ ป.4/3

17 8103 เด็กชายวรวิทย์ พวงสมบัติ ใหม่

18 6157 เด็กหญิงภคมน ไกรสร ป.4/1

19 6163 เด็กหญิงกุลนาถ มณีวงศ์ ป.4/1

20 6170 เด็กหญิงกัลย์นภัสสร์ เถาทิพย์ ป.4/3

21 6171 เด็กหญิงปวริศา สร้อยบาง ป.4/4

22 6193 เด็กหญิงสาธิตา สุทธิศักดิ์ ป.4/4

23 6224 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พัฒน์พันธ์ุ ป.4/1

24 6232 เด็กหญิงณัฐฌา เจริญแจ้ง ป.4/3

25 6235 เด็กหญิงภัทรนรินทร์ เพ็ชรนิล ป.4/4

26 6263 เด็กหญิงปภัสรินทร์ เจริญสุข ป.4/2

27 6266 เด็กหญิงปพิชญา ประสิทธิพร ป.4/1

28 6301 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ร้อยดาพันธ์ุ ป.4/2

29 6412 เด็กหญิงนิชาภา แก้วดวงปาน ป.4/1

30 7141 เด็กหญิงชญานุช บัวผัน ป.4/2

31 7156 เด็กหญิงชิชญาณิกานต์ สุดตา ป.4/1

32 7218 เด็กหญิงกันติชา จารุจินดา ป.4/2

33 7380 เด็กหญิงซาลีนา ทองก้อน ป.4/3

34 7427 เด็กหญิงกานต์สินี พิมลพรรณ์ ป.4/1

35 7900 เด็กหญิงลวิตรา จิตต์จําเพาะ ป.4/3

ครูประจําชั้น : ม.ณัฐนรี วณิชาศิวะกุล

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.อมรรัตน์ แข็งแรง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 18 หญิง: 17 รวม 35

NO NO-ID ปี61

1 5848 เด็กชายชวัลวิทย์ วิวะรินทร์ ป.4/1

2 6217 เด็กชายวรัญญู เสียงแจ่ม ป.4/4

3 6220 เด็กชายพิทักษ์พงศ์ บุปผาสาท ป.4/3

4 6250 เด็กชายทิวากร เหลืองอร่าม ป.4/2

5 6270 เด็กชายจิรดนัย ตันธราพรฤกษ์ ป.4/3

6 6271 เด็กชายวุฒิภัทร แซ่โง้ว ป.4/4

7 6279 เด็กชายปณพัฒน์ วังรุ่งเรืองกิจ ป.4/3

8 6411 เด็กชายภูวิศ แก้วมงคล ป.4/4

9 6645 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ ออกช่อ ป.4/4

10 6796 เด็กชายกฤตยชญ์ นันทชู ป.4/4

11 6875 เด็กชายพงศ์ปนต วงษ์สิงห์ ป.4/4

12 6910 เด็กชายภัทรกร ชัยพิพากร ป.4/3

13 6955 เด็กชายณัฐปภัสร์ คงประเสริฐ ป.4/3

14 6956 เด็กชายไชยกร ใบดีกาดี ป.4/4

15 7340 เด็กชายยศพัทธ์ ทองสกุล ป.4/4

16 7445 เด็กชายเศรษฐสิทธ์ิ สงเคราะห์ ป.4/1

17 7579 เด็กชายวันพระ คงอุดร ป.4/4

18 7904 เด็กชายสิงห์เอก อุดมสุรบัลลังก์ ป.4/4

19 6153 เด็กหญิงธนัชชา ใจกว้าง ป.4/2

20 6159 เด็กหญิงจิรชญา มุสิกะปาน ป.4/3

21 6167 เด็กหญิงพิมพ์ชญา เกตุมณี ป.4/2

22 6228 เด็กหญิงสุทธิญาณ์ วงษ์จําปา ป.4/2

23 6231 เด็กหญิงณัฐณิชา บุดดา ป.4/3

24 6265 เด็กหญิงพิมพ์วิภา เสือเลี้ยง ป.4/1

25 6267 เด็กหญิงกานดารัตน์ เกิดผาสุข ป.4/4

26 6315 เด็กหญิงวรินทร์ จอมวิญญา ป.4/4

27 6474 เด็กหญิงณัฐนันท์ ช้อยฉิมพลี ป.4/2

28 6502 เด็กหญิงชลาลัย วัฒนพงษ์ ป.4/3

29 6503 เด็กหญิงสวิชญา อยุ่สุข ป.4/2

30 6849 เด็กหญิงไอศิกา อินทโชติ ป.4/4

31 6925 เด็กหญิงภัทรวดี ช้างโฉม ป.4/2

32 6977 เด็กหญิงกันยกรณ์ เกตุบําเพ็ญ ป.4/3

33 7341 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ศรีเมฆ ป.4/2

34 7665 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองใจ ป.4/2

35 7703 เด็กหญิงณัฐธยาน์ พุทธนานนท์ ป.4/2

ครูประจําชั้น : ม.อัฑฒ์ธพิชญุตม์ นวนเทศ

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 19 หญิง: 27 รวม 46
NO NO-ID ปี 61

1 5845 เด็กชายฌานคชภูมิ ชูใจ ป.5/3

2 5851 เด็กชายทัตเทพ ไชโย ป.5/2

3 5862 เด็กชายวรกฤต จิตต์ยม ป.5/1

4 5864 เด็กชายภูดิศ เงินหม่ืน ป.5/2

5 5896 เด็กชายศุภณัฏฐ ประมาณพล ป.5/3

6 5897 เด็กชายชนะพัฒน์ เฟื่องศรี ป.5/3

7 5899 เด็กชายศิวกร การเส่ียงศรี ป.5/1

8 5926 เด็กชายนพกร จันทร์แสน ป.5/3

9 5931 เด็กชายณภัทร นาวิรัตน์ ป.5/3

10 5981 เด็กชายธิติวุฒิ เม่งรักษ์ ป.5/3

11 6138 เด็กชายพอล เฮอร์รีทส์ ป.5/3

12 6144 เด็กชายปภังกร สูตรสุข ป.5/2

13 6148 เด็กชายพณิชพล เลิศสุขุมาภิรมย์ ป.5/1

14 6316 เด็กชายญาณิน ชวกรช่ืนกล่ิน ป.5/1

15 6746 เด็กชายนวภล เงินงาม ป.5/3

16 6807 เด็กชายชินภัทร กองวัสกุลนี ป.5/3

17 7409 เด็กชายพงศ์ไท บุญชากร ป.5/1

18 7630 เด็กชายศิรวิชญ์ ประสมทอง ป.5/3

19 7903 เด็กชายทัตพงศ์ เดโช ป.5/2

20 5868 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ กิจคัมภิรานนท์ ป.5/1

21 5869 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วตุมกา ป.5/3

22 5874 เด็กหญิงสุธิดา ภูยาธร ป.5/2

23 5877 เด็กหญิงนันท์นภัส หนุนทรัพย์ ป.5/2

24 5882 เด็กหญิงณัฐกมล เดไปวา ป.5/1

25 5884 เด็กหญิงพลอยสวย วงษ์ประเสริฐ ป.5/1

26 5911 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีวงษ์ ป.5/2

27 5918 เด็กหญิงพัชรพัชร์ ตรีฤกษ์งาม ป.5/2

28 5920 เด็กหญิงประภาวริณณ์ หนูดี ป.5/3

29 5921 เด็กหญิงกุลพิมพ์ ฤกษ์งาม ป.5/2

30 5944 เด็กหญิงนงนภัส ชัยเสนา ป.5/1

31 5949 เด็กหญิงญาณิศา พันธ์ุชัย ป.5/2

32 5952 เด็กหญิงพรพรรณ ลีบาง ป.5/1

33 5955 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นาคุณ ป.5/2

34 5962 เด็กหญิงณัฐชยาพร อินทะโชติ ป.5/1

35 6139 เด็กหญิงอริสา สุขแป้น ป.5/2

36 6417 เด็กหญิงภวิตรา สิงห์เกิด ป.5/1

37 6485 เด็กหญิงสาธิตา เอกสมทราเมษฐ์ ป.5/1

38 6745 เด็กหญิงนันท์นภัส ครองบ้าน ป.5/2

39 6798 เด็กหญิงณัชชา งามขํา ป.5/3

40 6860 เด็กหญิงชยิสรา ขันโท ป.5/2

41 7518 เด็กหญิงฐิติชญา พิพิธกุล ป.5/3

42 7681 เด็กหญิงธัญชนก ดินประเสริฐ ป.5/1

43 7710 เด็กหญิงกุลณัฐฐา งามขําสิทธิสีห์ ป.5/2

44 7768 เด็กหญิงปาณิตา เจริญศรี ป.5/1

45 7953 เด็กหญิงมินิลธารา บุตโรบล ป.5/3

46 8088 เด็กหญิงริศรา แก้วมณีชัย ใหม่

ครูประจําช้ัน : ม.ทิพวรรณ ทันสมัย
ครูผู้ช่วยช้ัน : ม.เจนณรงค์ สันติวงษ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 20 หญิง: 26 รวม 46
NO NO-ID ปี 61

1 5850 เด็กชายพิชชากร บุญชู ป.5/3

2 5857 เด็กชายนวรัตน์ สนธิ ป.5/3

3 5858 เด็กชายธนาชิต บุญอินทร์ ป.5/3

4 5859 เด็กชายภูริภัทท์ ชัยชัชวาล ป.5/1

5 5891 เด็กชายปิยภัทร สถาพรธนาสิน ป.5/2

6 5933 เด็กชายสิรวิชญ์ ชินบุตร ป.5/2

7 5934 เด็กชายณัฐพัชร์ ช่ืนสกุล ป.5/1

8 5935 เด็กชายวัชรพงศ์ บุญหาญ ป.5/1

9 5936 เด็กชายสิทธิพล แสงจันทร์ ป.5/2

10 5938 เด็กชายฉัตรมงคล เวียงสมุทร ป.5/2

11 5963 เด็กชายธีร์ธวัช โรจ์นวัฒน์ ป.5/3

12 6136 เด็กชายปรเมษฐ์ หนูย้อย ป.5/3

13 6482 เด็กชายภูมิราชย์ เงินพูล ป.5/2

14 6483 เด็กชายวรภพ ช่างสอน ป.5/1

15 7135 เด็กชายอชิรพล ดิษฐคลึ ป.5/3

16 7136 เด็กชายพีรวัส ตรีโสภา ป.5/2

17 7198 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทับกิลา ป.5/1

18 7487 เด็กชายธนวัต กงพันราช ป.5/3

19 7521 เด็กชายพรหมพิริยะ นันทราทิพย์ ป.5/2

20 7528 เด็กชายกนกภัณฑ์ ศรีเรือง ป.5/1

21 5872 เด็กหญิงณพัฐอร สุขขี ป.5/2

22 5873 เด็กหญิงปัทมพร ปิณฑะสุต ป.5/3

23 5876 เด็กหญิงศิรภัสสร รัดแดง ป.5/1

24 5907 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เกตุกล่อมอารมย์ ป.5/1

25 5912 เด็กหญิงพนิตตา ม่วงสว่าง ป.5/1

26 5916 เด็กหญิงภูริชญา ยิ้มใย ป.5/1

27 5947 เด็กหญิงพรนภา คุ้มภัย ป.5/3

28 5950 เด็กหญิงจณิสตา นิรันตรกูล ป.5/1

29 5959 เด็กหญิงอติกานต์ เลขลบ ป.5/1

30 5964 เด็กหญิงธัญพิชชา ส้มส้า ป.5/3

31 6140 เด็กหญิงแจ๊สมิน นาโอมี เบียร์วัลด์ ป.5/3

32 6318 เด็กหญิงนีรนุช เจริญแก้วพันสี ป.5/2

33 6362 เด็กหญิงมีนตรา สังฆะโต ป.5/3

34 6363 เด็กหญิงกชมน วงษ์การค้า ป.5/3

35 6747 เด็กหญิงพรชนิตว์ ภู่อารยะไพบูลย์ ป.5/3

36 6748 เด็กหญิงนนทินี บุญตุวงษ์ ป.5/3

37 6916 เด็กหญิงปภาสินี น่ิมเรือง ป.5/3

38 6959 เด็กหญิงวิลาสินี ชินหงษ์ ป.5/3

39 7093 เด็กหญิงแพรวดาว คูประสิทธ์ิ ป.5/3

40 7219 เด็กหญิงคีตอัญชลี ศรีโพธ์ิทอง ป.5/2

41 7567 เด็กหญิงปริชา ถนอมแก้ว ป.5/1

42 7600 เด็กหญิงภัทรวดี เฉลยโฉม ป.5/2

43 7646 เด็กหญิงณภัทร ม่วงมี ป.5/1

44 7657 เด็กหญิงรัชนิชล วรกุลดํารงเดช ป.5/2

45 7905 เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธ์ิเงิน ป.5/3

46 7946 เด็กหญิงจิรัชญากาญจน์ ปัตถา ป.5/3

ครูประจําช้ัน : ม.สิริพร ศิลศร
ครูผู้ช่วยช้ัน : ม.จักริน วงศ์สง่า

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 21 หญิง: 25 รวม 46
NO NO-ID ปี 61

1 5846 เด็กชายธนภัทร ใจห้าว ป.5/2

2 5847 เด็กชายสุวรรณภูมิ แช่มช่ืน ป.5/1

3 5861 เด็กชายธนกฤติ พรมอ่อน ป.5/3

4 5900 เด็กชายศิวกรณ์ คุณอุดม ป.5/1

5 5925 เด็กชายธนากรณ์ อุทะกะ ป.5/1

6 5939 เด็กชายภูมิภัทร หาญอยู่ ป.5/2

7 6145 เด็กชายปวริศ จันทศร ป.5/1

8 6146 เด็กชายวชิรวิทย์ ยิ้มไผ่ ป.5/3

9 6150 เด็กชายภูรินทร์ พึ่งพวก ป.5/1

10 6151 เด็กชายพิตรพิบูล นิยม ป.5/3

11 6302 เด็กชายภูธน พึ่งไทย ป.5/3

12 6484 เด็กชายอภินันท์ บัวผัน ป.5/3

13 6743 เด็กชายปัณณ์ วรรณเศวต ป.5/2

14 6749 เด็กชายวัชรพล เด็ดพุดซา ป.5/3

15 6797 เด็กชายรัชพล สว่างศรี ป.5/1

16 7078 เด็กชายพีระวิชญ์ คลังผา ป.5/1

17 7279 เด็กชายธัญยธรณ์ ศรีเนตร ป.5/3

18 7280 เด็กชายภัทรพล ไต่เมฆ ป.5/3

19 7413 เด็กชายจิตติพัฒน์ คํานวรพร ป.5/1

20 7599 เด็กชายศิริพงษ์ สิรินนท์ธนชัย ป.5/1

21 7902 เด็กชายเป็นหน่ึง บุญบันดาลฤกษ์ ป.5/1

22 5865 เด็กหญิงจุฑามาศ คงคชสิงห์ ป.5/2

23 5870 เด็กหญิงสุพรรษา พูนไชย ป.5/1

24 5875 เด็กหญิงวัลยา  ใจดี ป.5/2

25 5878 เด็กหญิงชนัญชิดา จิตรีฉาย ป.5/3

26 5880 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทศนา ป.5/2

27 5906 เด็กหญิงวรกมล ดิษฐทนงค์ ป.5/1

28 5917 เด็กหญิงรัตนพัฒน์ กุลพัฒน์จิรกุล ป.5/2

29 5922 เด็กหญิงอริศรา สมตัว ป.5/3

30 5924 เด็กหญิงจรัสรวี สุพะนาม ป.5/2

31 5942 เด็กหญิงวิชญาดา สุวรรณไพรัตน์ ป.5/2

32 5943 เด็กหญิงกวินธิดา โกวิทยากร ป.5/3

33 5960 เด็กหญิงทักษพร อํานวยผล ป.5/2

34 6143 เด็กหญิงกุลนันทน์ หม่ืนจง ป.5/1

35 6415 เด็กหญิงเบญญาภา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ป.5/2

36 6742 เด็กหญิงนภัสนันท์ คิดถูก ป.5/2

37 6744 เด็กหญิงปูริดา เปี่ยมจิตร์ ป.5/1

38 6839 เด็กหญิงจุฑามณี อรรถวิภานนท์ ป.5/1

39 6858 เด็กหญิงออริอาน่า ศุภิสรา มารีเฮเลน ดูบูโลซ์ ป.5/1

40 7195 เด็กหญิงติณณา เตชะเรืองฤทธ์ิกุล ป.5/2

41 7222 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ รัตนวงศ์ ป.5/2

42 7281 เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทรทับพวง ป.5/1

43 7429 เด็กหญิงนัทธมน พฤกสลุง ป.5/2

44 7756 เด็กหญิงทิวาวัลค์ สมัครไทย ป.5/2

45 7766 เด็กหญิงปิยธิดา ส้มผิว ป.5/2

46 7906 เด็กหญิงสิริน ใจศิริ ป.5/2

ครูประจําช้ัน : ม.ชุติพร วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วยช้ัน : T.Irene Villaruel

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
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