
ชาย: 12 หญิง: 20 รวม 32
NO NO-ID ปี 61

1 5640 เด็กชายณภัทร กฤชคฤหาสน์ ป.6/3

2 5655 เด็กชายธงชัย ตังชนะโชติ ป.6/3

3 5659 เด็กชายพชรพล จงอาสา ป.6/2

4 6438 เด็กชายปฐวิกานต์ กอบกิจรุ่งเรือง ป.6/1

5 6440 เด็กชายรัฐศาสตร์ จารุเจตน์ ป.6/2

6 6902 เด็กชายทองไท ทองดี ป.6/1

7 7410 เด็กชายกันตพัฒน์ ถาวรพิริยพงษ์ ป.6/1

8 7522 เด็กชายอรรถพันธ์ นันทราทิพย์ ป.6/2

9 7962 เด็กชายนีโอ คอลิน เบียร์ ป.6/3

10 8089 เด็กชายทรรศนวัสส์ หลิมวานิช ใหม่

11 8090 เด็กชายภูวสิษฏ์ พัฒนศุภาวานิช ใหม่

12 8091 เด็กชายกิตติภัทร วงษ์นุช ใหม่

13 5675 เด็กหญิงปวีร์รตา บุญเกิด ป.6/3

14 5678 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บัติดอน ป.6/3

15 5683 เด็กหญิงธนาภา อุตะมะ ป.6/1

16 5695 เด็กหญิงพิมนภัส กลีบพุฒ ป.6/3

17 5724 เด็กหญิงชนิดาภา ชินพร ป.6/1

18 5967 เด็กหญิงศิรมณี ศิลศร ป.6/3

19 6418 เด็กหญิงปานวาด พันธุ์แน่น ป.6/2

20 6419 เด็กหญิงนรกมล อุนยะวงษ์ ป.6/2

21 6421 เด็กหญิงมนัสนันท์ เศรษฐหิรัญ ป.6/3

22 6422 เด็กหญิงณิชานันท์ กฤตพัฒนากุล ป.6/3

23 6488 เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดลี ป.6/3

24 6705 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เรืองปรีชา ป.6/1

25 6779 เด็กหญิงณัฐพร บุณศรีรัตน์ ป.6/1

26 7094 เด็กหญิงขวัญแก้ว คูประสิทธิ์ ป.6/3

27 7687 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จุ้ยลําเพ็ญ ป.6/1

28 8092 เด็กหญิงธารารัตน์ จิตมะณี ใหม่

29 8093 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พุทธะเลิศพงศ์ ใหม่

30 8094 เด็กหญิงพรนัชชา พันธ์สวัสด์ิ ใหม่

31 8095 เด็กหญิงธนภร วิระนนท์ ใหม่

32 8103 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงสมบัติ ใหม่

ครูประจําช้ัน :ม.สุนิศา พรศรี
ครูผู้ช่วยช้ัน : ม.เกษมสันต์ พุ่มกลํ่า

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 24 หญิง: 18 รวม 42

NO NO-ID ปี 61

1 5322 เด็กชายศิริศักดิ์ กลินณศักดิ์ ม.1

2 5326 เด็กชายพศิน ตันติผาติ ม.1

3 5328 เด็กชายกิตติภพ ธันยะปาลิต ม.1

4 5367 เด็กชายศิรชัช กลางมณี ม.1

5 5375 เด็กชายนิธิพัฒน์ ดํารงวาจาสัตย์ ม.1

6 5377 เด็กชายภูริภัทร์ จันทร์ปาน ม.1

7 5379 เด็กชายรัชพล วุฒิศิริศาสตร์ ม.1

8 5594 เด็กชายธาราวุธ คุ้มทอง ม.1

9 5601 เด็กชายสุทธิวัตร เอกพร ม.1

10 5602 เด็กชายประฏิพน เกิดโชคงาม ม.1

11 5610 เด็กชายปกรณ์ เจริญพรภิรักษ์ ม.1

12 5973 เด็กชายธีทัต ณ ลําพูน ม.1

13 5974 เด็กชายศุภกร มาลัยกฤษณะชลี ม.1

14 6084 เด็กชายปภังกร สว่างจิต ม.1

15 6648 เด็กชายธนเดช องอาจทวีชัย ม.1

16 6649 เด็กชายวชิรศักดิ์ เพชรปานกัน ม.1

17 6891 เด็กชายธนกฤต ลอดเลิศ ม.1

18 7079 เด็กชายปฏิภาณ ใจเฉ่ือย ม.1

19 7504 เด็กชายณัฐพัชร์ ดัดวงษ์ ม.1

20 7907 เด็กชายวรรรธร มากสาคร ม.1

21 7908 เด็กชายจักรศิศิษ ทองม่ัน ม.1

22 7909 เด็กชายหัสวรรต สิมมาลี ม.1

23 7910 เด็กชายกรภัทร์ เขียนสอาด ม.1

24 7954 เด็กชายกันตพิชญ์ ประกอบแก้ว ม.1

25 5381 เด็กหญิงณัฐกฤตา เบญจมาศ ม.1

26 5394 เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย ม.1

27 5614 เด็กหญิงทิพรัตน์ สถาพรธนาสิน ม.1

28 5615 เด็กหญิงวลัยทิพย์ เชี่ยวเจริญ ม.1

29 5619 เด็กหญิงกนกวรรณ วีรชาติไกรเกริก ม.1

30 5625 เด็กหญิงณัชชา มาฟูดํารง ม.1

31 6079 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงษาสุข ม.1

32 6110 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ รุ่งสว่าง ม.1

33 6121 เด็กหญิงปุณยนุช สุวรรณเวศน์ ม.1

34 6291 เด็กหญิงสุมัยยะ คณโททอง ม.1

35 6445 เด็กหญิงวริณฎา คุ้มเมือง ม.1

36 6799 เด็กหญิงพุทนํ้าบุตร แสงสุข ม.1

37 7911 เด็กหญิงศิริกาญจน์ จันทร์เทศ ม.1

38 7912 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ สุภาภรณ์ ม.1

39 7913 เด็กหญิงจิดาภา หมู่พยัคฆ์ ม.1

40 7914 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เงินประสพสุข ม.1

41 7915 เด็กหญิงปริยาภัทร โภคา ม.1

42 7956 เด็กหญิงสุทธาสิณีย์ สิทธิวงศ์ ม.1

ครูประจําชั้น: ม.กิติมา เสริมปรุงสุข

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.กรวีร์ สุดเนตร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 18 หญิง: 23 รวม 41

NO NO-ID ปี 61

1 5259 เด็กชายพีระเพชร ประวัติ ม.2

2 5276 เด็กชายธีธัช สุริวงษ์ ม.2

3 5803 เด็กชายจิณณวัตร สุพรรณพงค์ ม.2

4 5822 เด็กชายภัทรพล เนียมศรี ม.2

5 5826 เด็กชายฐิติเมตต์ แพรเมือง ม.2

6 6462 เด็กชายเติมศักดิ์ ภูมิเอนกดี ม.2

7 6593 เด็กชายนพเศรษฐิ์ ขจรศิลป์ ม.2

8 6883 เด็กชายอานุภาพ เผือกประพันธ์ ม.2

9 7144 เด็กชายธนกฤต วงษ์มณี ม.2

10 7632 เด็กชายรัชชานนท์ ปุราถานัง ม.2

11 7633 เด็กชายธนวัฒน์ สมานรักษ์ ม.2

12 7647 เด็กชายปุณณภพ สุวรรณศิลป์ ม.2

13 7666 เด็กชายอภิรัฐ จิตรณรงค์ ม.2

14 7692 เด็กชายอคิลิส จารุกมลกุล ม.2

15 7709 เด็กชายกษิดิ์ภพ เจริญลาภ ม.2

16 7755 เด็กชายธนเทพ วงศ์พระคริสต์ ม.2

17 7757 เด็กชายพงศุพัฒน์ คุ้มทรัพย์ ม.2

18 5289 เด็กหญิงกัญญาพัชร จานไธสงค์ ม.2

19 5307 เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรรณ์ ม.2

20 5312 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปิดสายะ ม.2

21 5405 เด็กหญิงญาณิศา เดชแพ ม.2

22 5835 เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีนวล ม.2

23 5840 เด็กหญิงพัชรวลัย ปราบวิลัย ม.2

24 5843 เด็กหญิงเตชินี วงศ์เพม ม.2

25 5844 เด็กหญิงกานต์พิชชา คชภูมิ ม.2

26 6062 เด็กหญิงอนัญญา สาตราคม ม.2

27 6065 เด็กหญิงชนนิกานต์ เอลกวัฒน์ ม.2

28 6072 เด็กหญิงวิมลณัฐ สายบัว ม.2

29 6563 เด็กหญิงธนารีย์ สุขนิคม ม.2

30 6861 เด็กหญิงชนัญชิดา ขันโท ม.2

31 6966 เด็กหญิงลภัสรินทร์ สัมมาเกตุจรัส ม.2

32 7284 เด็กหญิงประกายพัชร์ องอาจทวีชัย ม.2

33 7552 เด็กหญิงเอมพิกา ศรีสกุล ม.2

34 7553 เด็กหญิงรวิรัตน์ จันทร์เนียม ม.2

35 7568 เด็กหญิงวราลี ทองใส ม.2

36 7634 เด็กหญิงพัณณิตา องอาจทวีชัย ม.2

37 7658 เด็กหญิงณัฐกมล ล้วนพร ม.2

38 7659 เด็กหญิงจีรภัทร โสฬส ม.2

39 7667 เด็กหญิงฐานิศรา สุนทรสุข ม.2

40 7976 เด็กหญิงฐิติรัตน์ โอฬารเลิศปัญญา ม.2

41 7992 เด็กชายยศพัชร์ อภิสิทธ์ิพงษ์ ม.2

ครูประจําชั้น: ม.พัชรี พันละบาล

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.วีรนนท์ พงษ์เสือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล

3/5/2019


