
ชาย: 13 หญิง: 14 รวม 27

NO NO-ID ป62

1 8115 เด็กชายพลอธิป ปานจันทร เตรียม

2 8166 เด็กชายรัชพล ดําแดงดี ใหม

3 8167 เด็กชายจิรทีปต จิระกิตติดุลย ใหม

4 8168 เด็กชายสิรวิชญ บุบผาชาติ ใหม

5 8169 เด็กชายปฏิภาณ อยูวัฒนา ใหม

6 8170 เด็กชายวรินทร สงเสริม ใหม

7 8171 เด็กชายธนกฤต สงสวัสดิ์เกียรติ ใหม

8 8172 เด็กชายธีรพงศ โพธ์ิเขียว ใหม

9 8174 เด็กชายณัฐวรรธน มิ่งมิตร ใหม

10 8175 เด็กชายแทนคุณ แสงทอง ใหม

11 8176 เด็กชายชัชรัณ จันทรักษา ใหม

12 8284 เด็กชายภูริวัชร ภัทรวงศาโรจน ใหม

13 8313 เด็กชายกฤษติศักดิ์ ประวะเสนัง ใหม

14 8177 เด็กหญิงสิยาพัฐ โยธาทูล ใหม

15 8178 เด็กหญิงญาสินีย ทบดาน ใหม

16 8179 เด็กหญิงปรียาดา ซาวคําเขต ใหม

17 8180 เด็กหญิงพิมพกิฎฏิญา มูลขุนทศ ใหม

18 8181 เด็กหญิงอรนลิน อมรประดิษฐ ใหม

19 8182 เด็กหญิงภัณฑิลา โชติพงศพุฒิ ใหม

20 8183 เด็กหญิงชนิดาภา ปสสา ใหม

21 8184 เด็กหญิงณัฎฐสินี ศิริรัชนีกร ใหม

22 8185 เด็กหญิงวรวิมลณัฎฐ เจริญผล ใหม

23 8186 เด็กหญิงภัทรวดี อํ่าบุญ ใหม

24 8187 เด็กหญิงพิมพวลัญช เช้ือพราหมณ ใหม

25 8188 เด็กหญิงธัญพิชชา วัตโต ใหม

26 8299 เด็กหญิงศุภรรษฐิณี เคาแกว ใหม

27 8320 เด็กหญิงปวริศา คงคาลึก ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.มลิวัลย เมฆชัย

ครูคูช้ัน : ม.กมลชนก กิตติเจริญสินชัย

ม.อนุศรา คลายพลอย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น เตรียมอนุบาล

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

เตรียมอนุบาล

30/4/2020



ชาย: 17 หญิง: 14 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 7817 เด็กชายวุฒิภัทร รัตนสุภาพงศ เตรียม

2 7997 เด็กชายกฤติน อยูเพ็ชร เตรียม

3 8000 เด็กชายภพธร หมอนอรุณ เตรียม

4 8030 เด็กชายณัฏฐธนัน จริยสุธรรมกุล เตรียม

5 8032 เด็กชายคณิณัฎฐ เจริญผล เตรียม

6 8127 เด็กชายรามิล ทองนาค อ.1/1

7 8135 เด็กชายยศวัฒน สิงหนาทนิติรักษ เตรียม

8 8149 เด็กชายพงษพิพัฒน จะมา เตรียม

9 8161 เด็กชายกฤติกรณ ลัดครบุรี เตรียม

10 8189 เด็กชายคณพศ สุขารมย ใหม

11 8191 เด็กชายเจตนิพัทธ นิพัทธโยธิน ใหม

12 8193 เด็กชายณภัทร สําเภาเงิน ใหม

13 8197 เด็กชายภูบดิน จงสวัสดิ์ ใหม

14 8199 เด็กชายภัสภูมิ ศรีโชติ ใหม

15 8205 เด็กชายหัสณัยณ จาดเทียน ใหม

16 8210 เด็กชายวุฒิภัทร เพ็ชรดี ใหม

17 8215 เด็กชายฉัตรศิริ มีชูเสพ ใหม

18 8004 เด็กหญิงชัญญานุช มคธ เตรียม

19 8106 เด็กหญิงเอวาลิน คาน เตรียม

20 8145 เด็กหญิงพิชามญชุ เสารคํา เตรียม

21 8221 เด็กหญิงจุฬาลักษณ ฤทธ์ิมหา ใหม

22 8223 เด็กหญิงชลิดา ธนาคมานุสรณ ใหม

23 8224 เด็กหญิงนันทิชา ชูโชติ ใหม

24 8225 เด็กหญิงฐิติวรดา พิสิฐอนันตพงศ ใหม

25 8227 เด็กหญิงจิรฐา ตาลสุข ใหม

26 8229 เด็กหญิงปวีณพร แสงทรงฤทธ์ิ ใหม

27 8234 เด็กหญิงวรภัทรา ศรีพันธ ใหม

28 8235 เด็กหญิงเนติยภร ลีเวียง ใหม

29 8236 เด็กหญิงพรลพัส จําเดิม ใหม

30 8240 เด็กหญิงธนพร อนเพียรเอก ใหม

31 8323 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุทธิรัตน ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.นิภา โพธ์ิชวย หมายเหตุ อายุไมถึงเกณฑ  5  คน

ครูคูช้ัน : ม.จริยาพร วิทยาพาสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 1/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 1/1
30/4/2020



ชาย: 19 หญิง: 11 รวม 30

NO NO-ID ป62

1 7995 เด็กชายฐปนวัชร ศรีแกวอม เตรียม

2 7998 เด็กชายวรพล น้ําผึ้ง เตรียม

3 8001 เด็กชายรัชกร ดวงประทีป เตรียม

4 8031 เด็กชายนนทพันธ สิทธิวงศ เตรียม

5 8133 เด็กชายภูรัฏ คูคิด เตรียม

6 8140 เด็กชายกันตวิชญ คําเขียว เตรียม

7 8152 เด็กชายอาชวิน บุญนาค เตรียม

8 8190 เด็กชายณัฏฐนันท ชอบเพ่ือน ใหม

9 8196 เด็กชายศราวิน ทีนาคะ ใหม

10 8198 เด็กชายณัฐพัชร สุขไพศาลพงศา ใหม

11 8200 เด็กชายจารุวัฒน อินเพน ใหม

12 8202 เด็กชายกฤติเดช เสนาะวาที ใหม

13 8207 เด็กชายกฤษติน วงษการคา ใหม

14 8212 เด็กชายชินาทิป เสือเทศ ใหม

15 8214 เด็กชายนรภัทร ฉงสกุล ใหม

16 8217 เด็กชายณัฐพัชร พะวิขุณี ใหม

17 8218 เด็กชายณภัทร วัดบัว ใหม

18 8219 เด็กชายปฐวี ปยธนิษฐา ใหม

19 8310 เด็กชายขวัญพัฒน อยูเย็นพาณิช ใหม

20 8131 เด็กหญิงปญธิดา ศรีชานิล เตรียม

21 8146 เด็กหญิงปวริศา วงศไทย เตรียม

22 8164 เด็กหญิงอารยา รักษาวงษ เตรียม

23 8220 เด็กหญิงกัญญาภรณ คําดา ใหม

24 8222 เด็กหญิงชนมน อินทะโชติ ใหม

25 8231 เด็กหญิงกฤตพร พุฒสโร ใหม

26 8232 เด็กหญิงลลิตา สาระทัน ใหม

27 8233 เด็กหญิงณัฐนันท ขันตี ใหม

28 8238 เด็กหญิงณัฐฐาพร ยอดดําเนิน ใหม

29 8239 เด็กหญิงพิชชาพร วงษขนิษฐ ใหม

30 8241 เด็กหญิงสิริกัญญา ศรีเพชร ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.วิไลพร พรประทุม หมายเหตุ อายุไมถึงเกณฑ 5   คน

ครูคูช้ัน : ม.ญาณีกานต ลาเหลา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 1/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 1/2

30/4/2020



ชาย: 19 หญิง: 12 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 7996 เด็กชายธานินทร เจริญผล เตรียม

2 7999 เด็กชายปธานิน บุตรสงกา เตรียม

3 8002 เด็กชายกอการ เนียมทอง เตรียม

4 8118 เด็กชายศุภณัฐ แข็งแรง เตรียม

5 8148 เด็กชายปณณธร แกวประไพ เตรียม

6 8155 เด็กชายธรวัชร เอกสุวรรณ เตรียม

7 8192 เด็กชายธีรพงศ เฉลิมวัฒน ใหม

8 8194 เด็กชายกรกันต เบญจมาด ใหม

9 8195 เด็กชายกฤตบดี สีไสยา ใหม

10 8201 เด็กชายบุญญฤทธ์ิ ยืนสุข ใหม

11 8203 เด็กชายภูวภัทร เล็กอุทัยพานิช ใหม

12 8204 เด็กชายชญาณนันท รุจิวรรณ ใหม

13 8208 เด็กชายวิศัลยกรณ แจงพันธ ใหม

14 8209 เด็กชายแอลฟาวิน แสนทวี ใหม

15 8211 เด็กชายคณพศ เกิดศิริ ใหม

16 8213 เด็กชายณัฏฐกัลย ปนเพ็ชร ใหม

17 8216 เด็กชายณัฐวรรธน สุภาสูรย ใหม

18 8301 เด็กชายธนกร จงสงวน ใหม

19 8314 เด็กชายณัฏฐนันท วงศวิเศษ ใหม

20 8003 เด็กหญิงกฤตพร สมัครการ เตรียม

21 8034 เด็กหญิงพิมพชญา เดชฤทธ์ิ เตรียม

22 8132 เด็กหญิงวรรณสิริ สังขกุล เตรียม

23 8144 เด็กหญิงกัญญภัคพิมพ พยานใจ เตรียม

24 8158 เด็กหญิงศิริภัทรชญา ดิดประเสริฐ อ.1/1

25 8226 เด็กหญิงญาดา ชูชีพชัย ใหม

26 8228 เด็กหญิงปุณณดา บุญนาค ใหม

27 8230 เด็กหญิงวชิราภรณ นาดี ใหม

28 8237 เด็กหญิงไหมกัญจณี เกิดบุญ ใหม

29 8242 เด็กหญิงธีรญา ลิ้มโรจน ใหม

30 8243 เด็กหญิงเปมิกา สงวนวงษ ใหม

31 8322 เด็กหญิงเอวารินทร แซภู ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.อมรา คําดา หมายเหตุ อายุไมถึงเกณฑ  5  คน

ครูคูช้ัน : ม.จิราภรณ แปนโพธ์ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 1/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 1/3
30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 11 รวม 25

NO NO-ID ป62

1 7810 เด็กชายภาคิน อนโต อ.1/1

2 7814 เด็กชายธนกร โกวิทวยากรณ อ.1/3

3 8012 เด็กชายณัฏฐนันท มาสําราญ อ.1/3

4 8015 เด็กชายพิชุตม ทรัพยสมบูรณ อ.1/1

5 8035 เด็กชายธนกฤต มีลือกิจ อ.1/2

6 8037 เด็กชายณัฐพัฒน เลาหบุตร อ.1/3

7 8038 เด็กชายชัยกร ธนโชตฐากุล อ.1/1

8 8041 เด็กชายวาศิลป ดวงจันทร อ.1/3

9 8107 เด็กชายพุฒิพัฒห รุจิระเศรษฐ อ.1/2

10 8114 เด็กชายชัยวัฒน ลิบลับ อ.1/1

11 8126 เด็กชายกรวิชญ ศรีไพโรจน อ.1/2

12 8134 เด็กชายรชต อาจวิชัย อ.1/1

13 8244 เด็กชายณเพชร บุญเสริม ใหม

14 8247 เด็กชายอธิป สมาศรี ใหม

15 7825 เด็กหญิงศิริ์กานต ปานแยม อ.1/3

16 8020 เด็กหญิงภวรัญชน สุวรรณศรี อ.1/2

17 8023 เด็กหญิงธัญสร สลุงอยู อ.1/2

18 8025 เด็กหญิงภัทธิรา สุริยวงศ อ.1/1

19 8026 เด็กหญิงกานตพิชชา วิชาชัย อ.1/2

20 8053 เด็กหญิงกวินธิดา ประสมทอง อ.1/2

21 8056 เด็กหญิงปณฑิตา สุทธา อ.1/1

22 8057 เด็กหญิงณัฐชา คลายแกว อ.1/2

23 8252 เด็กหญิงโมนัสตาลี ชวยบํารุง ใหม

24 8256 เด็กหญิงนภัสวรรณ อ่ิมผอง ใหม

25 8315 เด็กหญิงเกวลิน โสธรบุญ ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.ณัฐธิดา ใยโฉม

ครูคูช้ัน : ม.นิภา เช้ือเนียม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 2/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 2/1

30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 12 รวม 26

NO NO-ID ป62

1 7800 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ แพงมูล อ.1/1

2 7971 เด็กชายปณภัช เลิศพิทยาคุณ อ.1/3

3 7981 เด็กชายชัยพิพัฒน จะมา อ.1/2

4 8009 เด็กชายจักรภัทร แยมเยื้อน อ.1/1

5 8016 เด็กชายธีรวรา สมสา อ.1/2

6 8017 เด็กชายรณกร อนันตาสุขกิจ อ.1/1

7 8029 เด็กชายปภังกร สุขเจริญ อ.1/1

8 8039 เด็กชายภูธารา ดวงอินทร อ.1/2

9 8040 เด็กชายนิติธร ผลมาตร อ.1/3

10 8098 เด็กชายมรุพงศ ชอบธรรม อ.1/2

11 8130 เด็กชายจิระศักดิ์ ทองศรี อ.1/3

12 8245 เด็กชายจิรเมธ ดาวัลย ใหม

13 8308 เด็กชายจิรกร แซภู ใหม

14 8311 เด็กชายภูดิส บัวเจริญ ใหม

15 7823 เด็กหญิงณชารีญา นิยะมะ อ.1/1

16 7827 เด็กหญิงจารุพิชญา มิ่งมิตร อ.1/2

17 7973 เด็กหญิงพรชนก เกตุสุด อ.1/1

18 8022 เด็กหญิงสรารัตน พิทักษสาลี อ.1/1

19 8051 เด็กหญิงพิมพปภัสส เสาระโส อ.1/2

20 8054 เด็กหญิงปุณยวีร ศริพันธ อ.1/3

21 8055 เด็กหญิงไอรดา พรมปา อ.1/3

22 8150 เด็กหญิงศุภภิชญ ขะชาติ อ.1/1

23 8160 เด็กหญิงณฐพร แสงสกุล อ.1/3

24 8250 เด็กหญิงภัควลัญชญ มาตรง ใหม

25 8254 เด็กหญิงชลิตา การสมวรรณ ใหม

26 8257 เด็กหญิงกชนิภา ทรัพยไพ ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.ธิดาภรณ พรหมมา

ครูคูช้ัน : ม.รินทรลภัส นุชคง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 2/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 2/2

30/4/2020



ชาย: 13 หญิง: 13 รวม 26

NO NO-ID ป62

1 7758 เด็กชายธนภัทร ยั่งยืน อ.1/1

2 7779 เด็กชายศุภกร อสุพล อ.1/2

3 7813 เด็กชายนิธิศ ธนงคภิญโญ อ.1/2

4 7816 เด็กชายนักฬบ เหงนาเลน อ.1/2

5 7986 เด็กชายนภัสดล ทองฟา อ.1/3

6 8010 เด็กชายคณพศ ตั้งโชติธรรม อ.1/1

7 8014 เด็กชายกวินภพ ขลิบเงิน อ.1/3

8 8042 เด็กชายธนกฤต แขรัมย อ.1/1

9 8047 เด็กชายกัญธนากรณ แซสันเทียะ อ.1/2

10 8048 เด็กชายรุจิภาส สุภาสูรย อ.1/2

11 8110 เด็กชายธีรธรรม วงศพระธาตุ อ.1/3

12 8246 เด็กชายกณวรรธน ตังคโนภาส ใหม

13 8309 เด็กชายรัชพล นาคสกุล ใหม

14 7781 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุริยะกุล อ.1/3

15 7784 เด็กหญิงณัฐชา นาคพิน อ.1/3

16 7785 เด็กหญิงเมลินดา หอมหวล อ.1/1

17 7828 เด็กหญิงบุณฑริกา โพธ์ิอน อ.1/2

18 7972 เด็กหญิงกชพร ทองสุวรรณ อ.1/2

19 8052 เด็กหญิงชัชชญา ดวงสวาง อ.1/1

20 8097 เด็กหญิงณินทรณภัทร ดาวสวย อ.1/3

21 8101 เด็กหญิงจิราภา โตมานิตย อ.1/1

22 8157 เด็กหญิงชัญญา กันเกียว อ.1/3

23 8253 เด็กหญิงภัคจิรา โคกแดง ใหม

24 8255 เด็กหญิงกุลพัชร ทรัพยอินทร ใหม

25 8297 เด็กหญิงพัชรนันท หาประทุม ใหม

26 8302 เด็กหญิงณัฐธิยา นรมัตถ ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.นรินทรพร โตเอ่ียม

ครูคูช้ัน : ม.มนรดา กัญญาเกิดกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 2/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 2/3

30/4/2020



ชาย: 12 หญิง: 13 รวม 25

NO NO-ID ป62

1 7778 เด็กชายทรัพยสถิตย ธนะบุญ อ.1/2

2 7820 เด็กชายกันตภณ จันทมิตร อ.1/1

3 7930 เด็กชายศุภกร สุนทรสุข อ.1/2

4 8008 เด็กชายยศพัชร ตันอารีย อ.1/3

5 8036 เด็กชายเปรม มณีแกว อ.1/2

6 8044 เด็กชายอาชวิณ สะทิ อ.1/2

7 8045 เด็กชายนิชพน สุดงาม อ.1/3

8 8046 เด็กชายคุณากร พวงเปลี้ย อ.1/1

9 8096 เด็กชายธนวัฒน จารุชลาลัย อ.1/3

10 8105 เด็กชายณัฐภัทร เกียรติวินัยสกุล อ.1/3

11 8248 เด็กชายภคิน แกวนิมิตร ใหม

12 8300 เด็กชายชนะภัทร เสือแกว ใหม

13 7826 เด็กหญิงกนกพิชญ ผิวรําไพ อ.1/2

14 7926 เด็กหญิงชญาดา ทองตันตัย อ.1/1

15 7983 เด็กหญิงชนัฐกานต กมล อ.1/1

16 7984 เด็กหญิงณฐมล วงษาหาร อ.1/2

17 8021 เด็กหญิงสรสิชา กองพา อ.1/3

18 8024 เด็กหญิงณัฏฐหทัย ศิริรัชนีกร อ.1/3

19 8050 เด็กหญิงเกวลิน มะโนปง อ.1/1

20 8059 เด็กหญิงกวินธิดา นาราศรี อ.1/1

21 8112 เด็กหญิงณัฏฐวรินท มีบุตรสม อ.1/2

22 8249 เด็กหญิงญาดา เอ่ียมทรัพย ใหม

23 8251 เด็กหญิงเกวลิน จิตรวัฒนกุลศิริ ใหม

24 8303 เด็กหญิงรภัสพิศา ภัทรวงศาโรจน ใหม

25 8312 เด็กหญิงลัลลลลิล อินทรเมรี ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.สมฤทัย อินทวงษ

ครูคูช้ัน : ม.นงคลักษณ พิมพปรุ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 2/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 2/4

30/4/2020



ชาย: 16 หญิง: 15 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 7347 เด็กชายชิตภณ ผองสาร อ.2/3

2 7515 เด็กชายนภทีป วงศใหญ อ.2/4

3 7569 เด็กชายธนธัส ภาสกรจรัส อ.2/2

4 7736 เด็กชายศิขรินทร นามวงษ อ.2/1

5 7774 เด็กชายชนันทธิพัฒน จาตกานนท อ.2/4

6 7787 เด็กชายอนุวัฒน จันทร อ.2/1

7 7790 เด็กชายภัทรพล รูปทอง อ.2/1

8 7792 เด็กชายณัฐกรณ เหลืองอราม อ.2/2

9 7793 เด็กชายณัฐภัทร พันธแนน อ.2/3

10 7848 เด็กชายพิชคุณ ดุลยเภรี อ.2/2

11 7917 เด็กชายสิปาดัน โฉมงาม อ.2/4

12 7937 เด็กชายภูเบศ จงสวัสดิ์ อ.2/2

13 7955 เด็กชายภาวิต คาน อ.2/1

14 7967 เด็กชายปฏิพน แตสมบูรณ อ.2/3

15 8099 เด็กชายพิรวิชญ เจกเรือง อ.2/4

16 8259 เด็กชายนฤบดินทร เกิดหิรัญ ใหม

17 7500 เด็กหญิงกมลชนก มาลินันท อ.2/1

18 7635 เด็กหญิงมนสิชา ฤกษพิชัย อ.2/1

19 7638 เด็กหญิงอนัญลักษณ ชลิตภิรัติ อ.2/2

20 7677 เด็กหญิงพิมพพิชชา อุตราช อ.2/3

21 7737 เด็กหญิงธนัชญา ประเสริฐภากร อ.2/4

22 7749 เด็กหญิงน้ําริน ปญญเอกวงศ อ.2/2

23 7775 เด็กหญิงนวกชมณ ปนศิริ อ.2/4

24 7801 เด็กหญิงปยวดี วงคกลม อ.2/1

25 7803 เด็กหญิงวริศรา แกวมณี อ.2/3

26 7942 เด็กหญิงริรริน หงษไกรเลิศ อ.2/3

27 7951 เด็กหญิงนภานันทน เรืองปรีชา อ.2/4

28 7966 เด็กหญิงโชติกา บุญฉิม อ.2/3

29 8028 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มรกตเกรียงไกร อ.2/3

30 8060 เด็กหญิงณฐพร เวชยางกูร อ.2/2

31 8262 เด็กหญิงนารา บุญจันทร ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.ศรีสุดา แจงอรุณ

ครูคูช้ัน : ม.พรสวรรค วงเพ็ง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 3/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 3/1

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 15 รวม 30

NO NO-ID ป62

1 7536 เด็กชายธนัช ท้ังพรม อ.2/1

2 7539 เด็กชายสหยศ พาริหาญ อ.2/4

3 7731 เด็กชายชยากร วิทยา อ.2/4

4 7786 เด็กชายชญานนท บัวผัน อ.2/3

5 7788 เด็กชายพชรศรัณย โมทิวงศ อ.2/1

6 7789 เด็กชายพสิษฐ สมชนะ อ.2/2

7 7831 เด็กชายปณณพัฒน จันทรวงษ อ.2/1

8 7836 เด็กชายโทกุทากะ สฤษฏมุทากุล ชิมิสุ อ.2/4

9 7844 เด็กชายโสภณวิชญ บุญมี อ.2/4

10 7855 เด็กชายพิสิษฐ วงษพยัคฆ อ.2/3

11 7856 เด็กชายณภัทร อุตเจริญ อ.2/3

12 7916 เด็กชายพชร จินากวน อ.2/1

13 8013 เด็กชายณัชดนัย เสืออินทร อ.2/3

14 8064 เด็กชายอนุภัทร พันธุช่ืน อ.2/2

15 8261 เด็กชายกันตพัฒน ไววอง ใหม

16 7507 เด็กหญิงกุลพัชร คงสุวรรณ อ.2/1

17 7541 เด็กหญิงณัชชา ภูอารยะไพบูลย อ.2/4

18 7644 เด็กหญิงกชพรรณ โนรี อ.2/2

19 7693 เด็กหญิงญาณิศา ปาลวัฒน อ.2/3

20 7746 เด็กหญิงกรสิริณ เพ็งประดิษฐ อ.2/1

21 7747 เด็กหญิงธัญจิรา กองแกว อ.2/2

22 7796 เด็กหญิงเมริณญา ปนประสงค อ.2/3

23 7879 เด็กหญิงทักษพร จิระกิตติดุลย อ.2/4

24 7880 เด็กหญิงปยวดี สินประมวญ อ.2/1

25 7884 เด็กหญิงอัญมณี สิมมาลา อ.2/1

26 7886 เด็กหญิงญารินดา แผนสัมฤทธ์ิ อ.2/3

27 7889 เด็กหญิงณัฐพิมล คําเสนาะ อ.2/2

28 7919 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ ยะมงคล อ.2/4

29 7979 เด็กหญิงญาณิชา เทพธาราทิพย อ.2/4

30 8263 เด็กหญิงพิชญทัฌฑ ดิลกราบ ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.ยุพา ศรีคํามา

ครูคูช้ัน : ม.สุภัค พชสิทธ์ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 3/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 3/2

30/4/2020



ชาย: 17 หญิง: 13 รวม 30

NO NO-ID ป62

1 7580 เด็กชายปกรณเกียรติ นาชม อ.2/3

2 7715 เด็กชายพรอมพงษ ไพรินทร อ.2/3

3 7832 เด็กชายณรเดช อินทรพรหม อ.2/2

4 7834 เด็กชายณัฐรัช กุลฉิม อ.2/3

5 7840 เด็กชายภัทรณัฐ ยิ่งบุญ อ.2/4

6 7841 เด็กชายภวัต พิณดนตรี อ.2/1

7 7842 เด็กชายธีทัต จิตตจําเพาะ อ.2/2

8 7843 เด็กชายธีรดนย ปลั่งพงษพันธ อ.2/3

9 7847 เด็กชายธนกฤต คาน อ.2/1

10 7849 เด็กชายณภัทร ขจรศิลป อ.2/2

11 7851 เด็กชายธัชานนท พวงจําป อ.2/4

12 7931 เด็กชายธนกฤต สามารถ อ.2/2

13 7932 เด็กชายธณาศิส พวงสําลี อ.2/4

14 7944 เด็กชายอาชวิน พวงจําปา อ.2/4

15 8066 เด็กชายชาวี ถนอมเมือง อ.2/2

16 8138 เด็กชายฐิติวัฒน ออนเจริญ อ.2/4

17 8258 เด็กชายพุฒิพัศว ตันอารีย ใหม

18 7534 เด็กหญิงอาจารีย พรศรี อ.2/1

19 7555 เด็กหญิงศดิสาข ศรีสุนทร อ.2/2

20 7721 เด็กหญิงปุญญาพัฒน สุทธา อ.2/3

21 7771 เด็กหญิงภูษณิศา ลิขนะจุล อ.2/1

22 7805 เด็กหญิงปริชญา เชียงทอง อ.2/3

23 7807 เด็กหญิงปยวดี จินภักดี อ.2/3

24 7876 เด็กหญิงณัชชา คลังผา อ.2/2

25 7883 เด็กหญิงพิชญา พุกเสวก อ.2/4

26 7927 เด็กหญิงอาราดา โพธิพันธ อ.2/1

27 7950 เด็กหญิงนันทนภัส ถาแกว อ.2/2

28 8062 เด็กหญิงจิณัฐตา ไพรเรือง อ.2/1

29 8119 เด็กหญิงธนกรภัค เทียนทอง อ.2/4

30 8264 เด็กหญิงพิชชาภา เครือวงษา ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.สมยงค หอมเลิศ

ครูคูช้ัน : ม.พรพรรณ เจริญรื่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 3/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 3/3

30/4/2020



ชาย: 16 หญิง: 15 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 7535 เด็กชายกิตติธัช มีธรณี อ.2/1

2 7791 เด็กชายภูเบศ โรจนบุญฤทธ์ิ อ.2/4

3 7794 เด็กชายธาคิน ครุฑขุนทด อ.2/2

4 7829 เด็กชายพิทักษพงศ อูเพ็ชร อ.2/4

5 7835 เด็กชายปวรปรัชญ ปานสูง อ.2/2

6 7838 เด็กชายพีรัช พุมศิริ อ.2/1

7 7845 เด็กชายภูปกร สิทธินววิธ อ.2/1

8 7846 เด็กชายชัชรินทร มะโนปง อ.2/2

9 7941 เด็กชายอนันดา พารัตนโยธิน อ.2/4

10 7961 เด็กชายณัฐกรณ จรรยา อ.2/3

11 7968 เด็กชายจิณณเจตต ตริตรอง อ.2/3

12 7990 เด็กชายติณณ ชวยชู อ.2/3

13 8065 เด็กชายรุจนราชินทร โชติรสเศรณี อ.2/3

14 8067 เด็กชายยุติวิชญ พันธกอง อ.2/4

15 8102 เด็กชายเจาคุณ สุโชดายน อ.2/1

16 8260 เด็กชายศุภกร โรจนทนงค ใหม

17 7540 เด็กหญิงนรินทรพร เหลืองออน อ.2/1

18 7542 เด็กหญิงอรัญญดา มณีโชติ อ.2/3

19 7543 เด็กหญิงกุณฑีราห ใบแกว อ.2/2

20 7676 เด็กหญิงณิชชาภา นอยกอ อ.2/2

21 7738 เด็กหญิงชณิชา คชเสนี อ.2/2

22 7806 เด็กหญิงวชิราภรณ เล็กคง อ.2/3

23 7877 เด็กหญิงพิมพวลัญช โพธิจักรศิริ อ.2/4

24 7878 เด็กหญิงปยะวดี บุญสม อ.2/3

25 7881 เด็กหญิงณัฏฐณิชา คําดี อ.2/1

26 7882 เด็กหญิงนันทนัท อินมั่น อ.2/3

27 7888 เด็กหญิงณฐา สดสุชาติ อ.2/1

28 7947 เด็กหญิงศนันธฉัตร วงษจินดา อ.2/4  

29 8061 เด็กหญิงพิชญชาภรณ เอ่ียมทอง อ.2/4

30 8063 เด็กหญิงพิมพทอง นิ่มนวลสกุล อ.2/1

31 8122 เด็กหญิงเคท แอนเดอรสัน อ.2/1

ครูประจําช้ัน : ม.บุญตา เกตุตระกูล

ครูคูช้ัน : ม.อรุณี ทองหลอ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น อนุบาลปท่ี 3/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

อนุบาล 3/4

30/4/2020



ชาย: 16 หญิง: 13 รวม 29

NO NO-ID ป 62

1 7346 เด็กชายนภัทร หมูโสภณ อ.3/1

2 7545 เด็กชายปุณยวัชร คําศรี อ.3/3

3 7556 เด็กชายคณพศ สงเสริม อ.3/3

4 7582 เด็กชายธีธัช เสาศิริ อ.3/3

5 7615 เด็กชายปุญญพัฒน ปนเขียว อ.3/1

6 7640 เด็กชายพีรณัฐ ใสเศวตวารี อ.3/4

7 7662 เด็กชายธีรเมท แกวบวร อ.3/2

8 7672 เด็กชายณัฏฐ กุระดี อ.3/3

9 7691 เด็กชายธนพัต สงวนใจ อ.3/1

10 7714 เด็กชายกันตคุณัชญ ศิลาภากุล อ.3/3

11 7748 เด็กชายกันตณัฐ วิวะรินทร อ.3/2

12 8128 เด็กชายชนาภัทร มุงหมาย อ.3/2

13 8162 เด็กชายสิงหา หอมพิกุล อ.3/2

14 8265 เด็กชายนภทีป สุวรรณธรรมมา ใหม

15 8272 เด็กชายวิชช สืบจากลี ใหม

16 8273 เด็กชายศรัณวิชญ เมืองเงิน ใหม

17 7190 เด็กหญิงณัชชนม สมบูรณ อ.3/3

18 7476 เด็กหญิงจิณาพัฒน มูลศรี อ.3/1

19 7558 เด็กหญิงพลอยปภัส สันติวงศสกุล อ.3/1

20 7576 เด็กหญิงสวิตตา กล่ําวงศ อ.3/3

21 7587 เด็กหญิงศศินันท ศิริทรัพย อ.3/4

22 7589 เด็กหญิงไอศิกา สิรินนทธนชัย อ.3/3

23 7590 เด็กหญิงพัทธนันท รัตนภิญโญพิทักษ อ.3/4

24 7591 เด็กหญิงธมนพัชร คุมญาติ อ.3/1

25 7613 เด็กหญิงพิชญา งามจันทราทิพย อ.3/4

26 7618 เด็กหญิงนารีรัตน เจริญแกวพันสี อ.3/3

27 7858 เด็กหญิงณัฏฐริกา เลิศไชย อ.3/4

28 7920 เด็กหญิงวริศรา คงคาลึก อ.3/1

29 8136 เด็กหญิงสุภัสสฬา ผลสุวรรณชัย อ.3/4

ครูประจําช้ัน : ม.พรรณผกา ยะมงคล

ครูคูช้ัน : ม.ผดาชไม เดชคลอย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 1/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.1/1

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 14 รวม 29

NO NO-ID ป 62

1 7355 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติพหล อ.3/1

2 7496 เด็กชายลิปปกร ปูศรี อ.3/4

3 7557 เด็กชายเหมภาส สุวรรณเมนะ อ.3/4

4 7573 เด็กชายปวเรศ วงศไทย อ.3/2

5 7604 เด็กชายธภัทร มาตาพิทักษ อ.3/2

6 7607 เด็กชายฉัตรดนัย วงคชมภู อ.3/2

7 7609 เด็กชายรนพีฆ ใบแกว อ.3/3

8 7639 เด็กชายศิวกร ประดับมุข อ.3/3

9 7642 เด็กชายภูกวิน พวงสําโรง อ.3/2

10 7651 เด็กชายกรวิชญ รอดอุตสาห อ.3/1

11 7653 เด็กชายพีรวัศ เผารัชตพิบูลย อ.3/3

12 7690 เด็กชายรัฐสภา เกียรติวินัยสกุล อ.3/4

13 7712 เด็กชายมโนรัตน มั่นประเทศ อ.3/4

14 8266 เด็กชายบูรพา เรือนดี ใหม

15 8271 เด็กชายธามิน ตุมเท่ียง ใหม

16 7231 เด็กหญิงปวีรธิดา คําศรี อ.3/1

17 7232 เด็กหญิงสุกฤตา คําดี อ.3/3

18 7391 เด็กหญิงพลอยพัชชา วิเชียร อ.3/3

19 7439 เด็กหญิงธยาดา เท่ียงตรง อ.3/1

20 7470 เด็กหญิงชญาภา อิทธิพลโสภา อ.3/3

21 7501 เด็กหญิงกนกรัตน สารีชัย อ.3/1

22 7512 เด็กหญิงลลิตา แตงออน อ.3/2

23 7617 เด็กหญิงมินธิดา อนโต อ.3/2

24 7723 เด็กหญิงดาวิกา ทรัพยไพ อ.3/1

25 7727 เด็กหญิงพิมพพิศา พรประสิทธ์ิ อ.3/3

26 7859 เด็กหญิงกิรณา สมัครการ อ.3/4

27 8068 เด็กหญิงไอลดา จารุชลาลัย อ.3/2

28 8108 เด็กหญิงกวิสรา ใบดีกาดี อ.3/4

29 8274 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เชิดสูงเนิน ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.กนกลักษณ ภูตุน

ครูคูช้ัน : ม.สุพานิช ตนนาซํา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 1/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.1/2

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 13 รวม 28

NO NO-ID ป 62

1 7271 เด็กชายคุณากร ลิ้นจี่ขาว อ.3/1

2 7386 เด็กชายชยพล สายทินกร อ.3/3

3 7602 เด็กชายภูมิพัฒน เฉลิมวัฒน อ.3/3

4 7612 เด็กชายศุภพงศ จิโรจนวงศ อ.3/3

5 7649 เด็กชายกฤติเดช ศรีสังวร อ.3/1

6 7669 เด็กชายพัสกร ชมชิดเจริญสุข อ.3/4

7 7685 เด็กชายนิชต ชมช่ืนจิตร อ.3/4

8 7708 เด็กชายลาภิศ มาตรนอก อ.3/4

9 7718 เด็กชายไตรเทพ พรหมมา อ.3/1

10 7808 เด็กชายโมทะกะ ชัยเสนา อ.3/4

11 7857 เด็กชายอนุวัฒน แจงอรุณ อ.3/1

12 7980 เด็กชายพีรวัฒน ไวยโชติ อ.3/1

13 8109 เด็กชายศุภกร ศรีจําปา อ.3/1

14 8267 เด็กชายวรากร เปลงศรีงาม ใหม

15 8270 เด็กชายธนเทพ ธูปเทียนรัตน ใหม

16 7227 เด็กหญิงภัคพร จิตหาญ อ.3/2

17 7230 เด็กหญิงสุกฤตา สมบูรณ อ.3/2

18 7375 เด็กหญิงโยษิตา สงสวัสดิ์เกียรติ อ.3/2

19 7511 เด็กหญิงกวิณตรา ขันธเกษ อ.3/2

20 7559 เด็กหญิงวริศรา ดวงศรี อ.3/2

21 7574 เด็กหญิงอาภาพิชญ เถ่ือนไพร อ.3/2

22 7588 เด็กหญิงนัฐชานันท บุญคูณ อ.3/2

23 7603 เด็กหญิงปณฑารีย มะลิ อ.3/2

24 7614 เด็กหญิงพิมพวิภา อุนประเสริฐ อ.3/1

25 7683 เด็กหญิงกุลริศา แตงชุม อ.3/1

26 7699 เด็กหญิงปุณยภา ขุริรัง อ.3/2

27 8159 เด็กหญิงวงศวิภา วงคชัย อ.3/1

28 8275 เด็กหญิงวิศัลยสิริ แจงพันธ ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.มยุรี พรมออน

ครูคูช้ัน : ม.ปริยาภรณ สายเทียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 1/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.1/3

30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 14 รวม 28

NO NO-ID ป 62

1 7490 เด็กชายธนกฤต จันทรทิพย อ.3/4

2 7581 เด็กชายคุณากร กลิ่นขจร อ.3/2

3 7584 เด็กชายธนากร ดวงสวาง อ.3/3

4 7586 เด็กชายปภาวิน เฉื่อยไธสง อ.3/2

5 7610 เด็กชายปณณธร กุลอภิรักษ อ.3/1

6 7611 เด็กชายพชร ปานจันทร อ.3/4

7 7650 เด็กชายตรงกร แสวงทรัพย อ.3/1

8 7670 เด็กชายปณณทัต นวลสังข อ.3/3

9 7688 เด็กชายพีรากร พลอยบุตร อ.3/2

10 7743 เด็กชายรุจจกรณ อุดมสุรบัลลังก อ.3/2

11 7762 เด็กชายธันวา วงคฉายา อ.3/3

12 7772 เด็กชายวัชรพงษ พันธุมาปภา อ.3/2

13 8268 เด็กชายภักดิ์เกลา ภักศรีวงษ ใหม

14 8269 เด็กชายจิรพงศ ประดับมุข ใหม

15 7233 เด็กหญิงอภิชญา ปยะวาณิชยสกุล อ.3/1

16 7365 เด็กหญิงณัชรัตน สุขสิงห อ.3/1

17 7392 เด็กหญิงณัฐิดา อยูเพ็ชร อ.3/4

18 7472 เด็กหญิงดอยวาว พิมพแกว อ.3/3

19 7530 เด็กหญิงนรินทรพร กองแกว อ.3/4

20 7546 เด็กหญิงปุณญนุช หมื่นชนะสงคราม อ.3/3

21 7575 เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณพันธ อ.3/1

22 7592 เด็กหญิงพิชญณาลัลณ วิมุตตาสี อ.3/2

23 7616 เด็กหญิงปญญสิริย หนูสวัสดิ์ อ.3/3

24 7619 เด็กหญิงลภัสรดา อินสวาง อ.3/4

25 7689 เด็กหญิงยศระวี บุญภา อ.3/3

26 7860 เด็กหญิงชาลิสา บุญธรรม อ.3/4

27 8304 เด็กหญิง เอสเธอร อบิเกล อุมโบห ใหม

28 8318 เด็กหญิงปุริมปรัชญ ไชยคํา ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.สุดสาคร ฉายเนตร

ครูคูช้ัน : ม.ปณิสรา ชูเช้ือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 1/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.1/4

30/4/2020



ชาย: 16 หญิง: 16 รวม 32

NO NO-ID ป62

1 7114 เด็กชายธนภัทร ศรีรักษา ป.1/3

2 7145 เด็กชายชยพล ชวยค้ําชู ป.1/1

3 7167 เด็กชายณักษ สารวงศ ป.1/3

4 7234 เด็กชายพลัฎฐ สุวรรณเพ็ชร ป.1/2

5 7239 เด็กชายธนวิชญ เก้ือกระโทก ป.1/4

6 7241 เด็กชายภูฤทธ์ิ ศรีนาค ป.1/2

7 7262 เด็กชายธีทัต หิมสุภาพ ป.1/3

8 7420 เด็กชายภีมฌชยุตร ขันจอก ป.1/2

9 7422 เด็กชายณัฐวัฒน แซพัว ป.1/2

10 7508 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ นุมผอง ป.1/4

11 7577 เด็กชายจิโรจ โตสกุล ป.1/1

12 7652 เด็กชายชัชพล จอมคําสิงห ป.1/2

13 7809 เด็กชายพิษณุ ภูครองทอง ป.1/1

14 8069 เด็กชายเธียรวิชญ เจริญรัตน ป.1/1

15 8072 เด็กชายภูสิทธิ วิรัญชัย ป.1/3

16 8276 เด็กชายวงศวันจักร ชวยบํารุง ใหม

17 7081 เด็กหญิงสิริกานต คงสุวรรณ ป.1/4

18 7115 เด็กหญิงจิณัฐตา บริสุทธ์ิพานิช ป.1/2

19 7116 เด็กหญิงญาณัจฉรา เอลกวัฒน ป.1/1

20 7226 เด็กหญิงปวริศา รักษาวงษ ป.1/4

21 7249 เด็กหญิงปุณยาพร จิตตตั้ง ป.1/3

22 7250 เด็กหญิงสุวภัทร จันทรข่ิน ป.1/3

23 7294 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพยสมบูรณ ป.1/3

24 7296 เด็กหญิงพัชรนันท นิธิชัยพัฒนากิจ ป.1/4

25 7298 เด็กหญิงนันทนภัทร ไตรรัตน ป.1/2

26 7314 เด็กหญิงนวิยา คลายหะนา ป.1/3

27 7349 เด็กหญิงณัฐกาญจน จรรยา ป.1/1

28 7357 เด็กหญิงอัจฉราภรณ หลอประเสริฐ ป.1/3

29 7465 เด็กหญิงพชิรา ทองพันธ ป.1/4

30 7928 เด็กหญิงณัฐธิดา สีนวล ป.1/4

31 8073 เด็กหญิงวรัสยา ศิลปอําพนธ ป.1/1

32 8077 เด็กหญิงฉัตรชฎา เตือนขุนทด ป.1/2

ครูประจําช้ัน : ม.อาภรณ เถ่ือนคํา

ครูคูช้ัน : ม.ณัฐศุภภัคกร ทองแท

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 2/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.2/1

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 16 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 6924 เด็กชายณัฐภูมินทร วิสิฐสิริโชค ป.1/1

2 7139 เด็กชายณัฐพัฒน รอดโฉม ป.1/3

3 7209 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ เสนาะวาที ป.1/2

4 7220 เด็กชายชิราธร ศรีแปะบัว ป.1/4

5 7240 เด็กชายฐิติชัย ฉินนะโสต ป.1/1

6 7301 เด็กชายพุฒิเดช พัสลัง ป.1/2

7 7394 เด็กชายวงศพัทธ คํานวรพร ป.1/2

8 7399 เด็กชายธาวิน ครุฑขุนทด ป.1/4

9 7416 เด็กชายตรัย พงศภราดร ป.1/1

10 7443 เด็กชายเร นัทธนิล วิลเลียรู เอล มากโบโอะ ป.1/3

11 7678 เด็กชายรัชชานนท ชุมสรอย ป.1/2

12 7744 เด็กชายภัทรดนัย เทศไทย ป.1/1

13 7921 เด็กชายจารุวิทย หนาแนน ป.1/3

14 8070 เด็กชายวรวรรธ วังรุงเรืองกิจ ป.1/1

15 8277 เด็กชายภณธนัญญ ภักดีปรีดา ใหม

16 7101 เด็กหญิงพิรุณพร พวกแสน ป.1/4

17 7268 เด็กหญิงพิชญรวี ตันอารีย ป.1/4

18 7292 เด็กหญิงกันตวรัทย ตรีโอษฐ ป.1/3

19 7321 เด็กหญิงญาริณดา ปนประสงค ป.1/3

20 7338 เด็กหญิงวรรณกานต มาสาร ป.1/4

21 7358 เด็กหญิงวรพัตรา ศรีพันธ ป.1/2

22 7359 เด็กหญิงนวพร ช่ังใจ ป.1/3

23 7367 เด็กหญิงพิมพพิศา มาตรนอก ป.1/4

24 7368 เด็กหญิงณัฏฐกานต ริ้วทอง ป.1/1

25 7401 เด็กหญิงลลนา จําปางาม ป.1/2

26 7403 เด็กหญิงอนัตตา ใสเศวตวารี ป.1/4

27 7404 เด็กหญิงดากานดา โจมสติ ป.1/3

28 7488 เด็กหญิงนริศรา กงพันราช ป.1/1

29 7516 เด็กหญิงอภิสรา แกวรัตน ป.1/4

30 7865 เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเภาทอง ป.1/3

31 8078 เด็กหญิงฉัตรธิดา ฉัตรอารีวงศ ป.1/1

ครูประจําช้ัน : ม.นภสร โยธาทูล

ครูคูช้ัน : ม.กาญจนา กันททิพย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 2/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.2/2

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 16 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 7052 เด็กชายษิลายุ มุสิกะปาน ป.1/3

2 7130 เด็กชายศุภกร ชางโฉม ป.1/1

3 7238 เด็กชายพิทยุตฆ คํามีอาย ป.1/1

4 7287 เด็กชายภควัต สุดงาม ป.1/4

5 7288 เด็กชายกวิน แกวไทย ป.1/2

6 7302 เด็กชายปภาวิน กันตะศิริ ป.1/4

7 7333 เด็กชายนิติธร ชิดชอบ ป.1/3

8 7337 เด็กชายสรวิชญ เช้ือเมืองพาน ป.1/1

9 7356 เด็กชายอินทัช สุรัตพิพิธ ป.1/1

10 7400 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ยาศิรินทร ป.1/4

11 7446 เด็กชายพิชญพล จันทรพิทักษ ป.1/4

12 7704 เด็กชายอรรถนนท บุญนาที ป.1/4

13 7861 เด็กชายปองภพ ศรีชานิล ป.1/3

14 7862 เด็กชายรัชพล อ่ิมดวยบุญ ป.1/4

15 8278 เด็กชายภวินท แกวนิมิตร ใหม

16 7042 เด็กหญิงพิชามญธุ แกวมงคล ป.1/1

17 7181 เด็กหญิงพรพร หอเล ป.1/4

18 7205 เด็กหญิงภัทรภร ศรีจันแกว ป.1/2

19 7243 เด็กหญิงนภัสวรรณ ใบแกว ป.1/2

20 7247 เด็กหญิงธมนตรัตน จารุจุฑารัตน ป.1/4

21 7272 เด็กหญิงชนัญชิดา คําดี ป.1/2

22 7297 เด็กหญิงพรพัทธมนต ระนาดแกว ป.1/3

23 7309 เด็กหญิงเมธาพร ดํารงสันติกุล ป.1/4

24 7312 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรโต ป.1/2

25 7402 เด็กหญิงบุษปศร เจริญวงศ ป.1/3

26 7463 เด็กหญิงพิมพวลัญช พุมโพธ์ิงาม ป.1/2

27 7505 เด็กหญิงภิรัชญา ลิขนะจุล ป.1/2

28 7654 เด็กหญิงกรพินธุ ชะตะ ป.1/4

29 7864 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีอินทร ป.1/1

30 8076 เด็กหญิงสิริกาญจน รุงเรืองกาญจน ป.1/2

31 8319 เด็กหญิงอิสรีญาฒ ศิริโกงธนู ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.พรสุดา บุญมาทัน

ครูคูช้ัน : T.Lou Valirie G.Bagaporo

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 2/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.2/3

30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 16 รวม 30

NO NO-ID ป62

1 7044 เด็กชายชญตว เนตรประไพ ป.1/4

2 7186 เด็กชายสันตภิเษก เดสูงเนิน ป.1/2

3 7202 เด็กชายฉัตรชนก ลิ้มสังกาศ ป.1/4

4 7242 เด็กชายชนกันต ธรรมยิ่ง ป.1/2

5 7264 เด็กชายวิชยา ใยทา ป.1/4

6 7334 เด็กชายกันตพงษ ศรีทองบริบูรณ ป.1/1

7 7348 เด็กชายภควัฒน พันอะนุ ป.1/1

8 7350 เด็กชายนพคุณ สอาดลออ ป.1/2

9 7397 เด็กชายกิตติภพ บุญสะอาด ป.1/3

10 7454 เด็กชายวชิรวิชญ แจงวงษวรัศ ป.1/3

11 7674 เด็กชายวชิรวิทย สําลี ป.1/3

12 8071 เด็กชายวีรสรณ เงินประสพสุข ป.1/3

13 8111 เด็กชายธนกฤต กุลคง ป.1/2

14 8305 เด็กชายภาณุภัสส ภัทรวงศาโรจน ใหม

15 7046 เด็กหญิงกมลวัลย เทพลิบ ป.1/3

16 7051 เด็กหญิงวาริ คุมสวาง ป.1/1

17 7223 เด็กหญิงพรพิรุฬห ดีรอด ป.1/2

18 7244 เด็กหญิงกัณฐิกา หาวหาญ ป.1/1

19 7246 เด็กหญิงมินตรา ศรีสุระ ป.1/1

20 7252 เด็กหญิงณัฐธิดา ดัดวงษ ป.1/1

21 7265 เด็กหญิงภัคฐิชา คํามา ป.1/2

22 7266 เด็กหญิงกัญญาพัชร สกุลเลิศ ป.1/1

23 7267 เด็กหญิงสุภชา คําภา ป.1/4

24 7304 เด็กหญิงศรพิทยา สาวะรด ป.1/4

25 7313 เด็กหญิงณภัทร บางผึ้ง ป.1/2

26 7352 เด็กหญิงสุธิธิดา ทองกอน ป.1/4

27 7497 เด็กหญิงภิญญาพัชณ คูณศิริคณาพงษ ป.1/3

28 8074 เด็กหญิงบุณยานุช ใบดีกาดี ป.1/3

29 8075 เด็กหญิงภาวิกา เศรษฐภาคิน ป.1/2

30 8279 เด็กหญิงกนกทิพย โรจนทนงค ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.โสภิตตา อรามศรี

ครูคูช้ัน : ม.นิศารัตน กิจวิจารณ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 2/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.2/4

30/4/2020



ชาย: 17 หญิง: 15 รวม 32

NO NO-ID ป62

1 6931 เด็กชายเก้ือพงศ ดีรอด ป.2/1

2 6983 เด็กชายกิตกันตนนท ศรีจันทร ป.2/2

3 6990 เด็กชายภัทรภัทร ออกแมน ป.2/4

4 7014 เด็กชายธีรเดช แสงจันทร ป.2/4

5 7015 เด็กชายกฤติเดช พรมเขียว ป.2/2

6 7018 เด็กชายสิทธา แสนรัก ป.2/2

7 7058 เด็กชายปองคุณ วิเศษชาติ ป.2/3

8 7062 เด็กชายกิตติศักดิ์ อบมา ป.2/2

9 7064 เด็กชายณัฏฐธร สําเภาพอคา ป.2/4

10 7083 เด็กชายสิรวิชญ หุนพงษ ป.2/2

11 7118 เด็กชายปุณณวิชย นวลสังข ป.2/2

12 7273 เด็กชายณัฏฐพล ปาณะศรี ป.2/1

13 7594 เด็กชายกิตติพัทธ ดําพลงาม ป.2/2

14 7595 เด็กชายเศรษฐณัฐ ทรงเจียระพานิช ป.2/2

15 7622 เด็กชายธัชวรรธน กนกพารา ป.2/4

16 7957 เด็กชายณัฏฐนันท บําเพ็ญวัฒนา ป.2/1

17 8137 เด็กชายกิตติ์ดนัย ผลสุวรรณชัย ป.2/4

18 6935 เด็กหญิงพิชญาภร พรหมเมศ ป.2/2

19 6939 เด็กหญิงอธิชนันท เช้ือเกตุ ป.2/4

20 7000 เด็กหญิงณภัทร เพชรฤทธ์ิ ป.2/1

21 7024 เด็กหญิงนิรชา สังฆะโต ป.2/1

22 7065 เด็กหญิงแพรพิลัย รีวงษ ป.2/4

23 7066 เด็กหญิงภัทรภร ศิลาภากุล ป.2/2

24 7069 เด็กหญิงอมิตา อมิตรพาย ป.2/1

25 7110 เด็กหญิงภัทรวดี ขันทเวทย ป.2/3

26 7269 เด็กหญิงณัฐพัชญ ชีวะพานิชย ป.2/1

27 7378 เด็กหญิงพรรณพัชร สุทธิประภา ป.2/1

28 7436 เด็กหญิงกัญชพร ทรัพยสุทธิ ป.2/4

29 7519 เด็กหญิงธัญวรัตญ คูณศิริคณาพงษ ป.2/3

30 7872 เด็กหญิงนิษฐชิตา จันทรเนียม ป.2/3

31 7938 เด็กหญิงศุภณัฐิดา งามพันธุดิศร ป.2/4

32 8156 เด็กหญิงอมันดา อาทิตยา บุญสรอย ป.2/2

ครูประจําช้ัน : ม.จันจิรา ขําวิจิตร

ครูผูชวยช้ัน : ม.สายฝน บุญสิม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.3/1

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 17 รวม 32

NO NO-ID ป62

1 6932 เด็กชายพิเชษฐ ราเริง ป.2/1

2 6980 เด็กชายปยุต สายธนู ป.2/2

3 6982 เด็กชายณัฐวรรธน กัณฑภา ป.2/3

4 6989 เด็กชายดนุวัศ สุรัตนโสภณ ป.2/3

5 7054 เด็กชายจิรวัฒน สุกขะ ป.2/1

6 7056 เด็กชายกันตวัฒน ภิรมยเอม ป.2/4

7 7090 เด็กชายธนัท ปลองเพ็ชร ป.2/1

8 7096 เด็กชายวิฐิณัฐ ขวัญมิ่ง ป.2/3

9 7119 เด็กชายมาฆฐากูร ชูใจ ป.2/1

10 7176 เด็กชายธนกร จันทรนวล ป.2/2

11 7253 เด็กชายชยพล ปยะวาณิชยสกุล ป.2/4

12 7353 เด็กชายธนกร นันทศรี ป.2/1

13 7655 เด็กชายธนภูมิ ประดับมุข ป.2/2

14 7867 เด็กชายนรภัทร เลิศไชย ป.2/2

15 8079 เด็กชายณฐพล มงคลพร ป.2/3

16 6933 เด็กหญิงปาลิตา เฉลิมวัฒน ป.2/2

17 6937 เด็กหญิงรินรฎา สีรักษา ป.2/1

18 6938 เด็กหญิงวรัทยา เจริญแจง ป.2/3

19 6993 เด็กหญิงศศิธร แข็งแรง ป.2/2

20 6996 เด็กหญิงภัทรลภา หมอนอรุณ ป.2/3

21 7021 เด็กหญิงปณิชา สิงหะ ป.2/2

22 7072 เด็กหญิงณัฐณิชา มิขันหมาก ป.2/2

23 7087 เด็กหญิงพลอยนภัส ทาเจ็ง ป.2/1

24 7099 เด็กหญิงวิรธิภา คาน ป.2/4

25 7100 เด็กหญิงสุญาดา นอยเจริญ ป.2/2

26 7123 เด็กหญิงชนัญชิดา วงษาสุข ป.2/1

27 7124 เด็กหญิงพชรพิชามญชุ โมทิวงศ ป.2/2

28 7675 เด็กหญิงคุนัญญา ชัยพนัด ป.2/2

29 7717 เด็กหญิงปาณิสรา จันทศร ป.2/3

30 7730 เด็กหญิงอรชิสา จันทภูมิ ป.2/4

31 7870 เด็กหญิงชัญญานุช ดิษยภัทรสกุล ป.2/4

32 7871 เด็กหญิงชัญญา ใจศิริ ป.2/4

ครูประจําช้ัน : ม.วาสนา เฮงสิ

ครูผูชวยช้ัน : ม.โสพิณ เล็กประชา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.3/2

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 17 รวม 32

NO NO-ID ป62

1 6992 เด็กชายปองคุณ สมัครวงศ ป.2/1

2 7011 เด็กชายโชคชาญชัย แดงวิบูลย ป.2/3

3 7059 เด็กชายกฤษณะ วงศร ป.2/2

4 7095 เด็กชายมิ่งมงคล สุวรรณมงคล ป.2/4

5 7097 เด็กชายฐิติวัชร จันทรวงษ ป.2/3

6 7131 เด็กชายธีรธวัช ระดมสุข ป.2/1

7 7159 เด็กชายอติวิชญ ปานดี ป.2/3

8 7182 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ หอเล ป.2/2

9 7185 เด็กชายฑีฆาุ ภูมิไชยา ป.2/4

10 7315 เด็กชายคมนธรรศ กุลฉิม ป.2/3

11 7323 เด็กชายพิชญชฏะ ชมช่ืนจิตร ป.2/4

12 7621 เด็กชายวิชญพล น้ําผึ้ง ป.2/2

13 7686 เด็กชายณัฐพล ประดิษฐกุล ป.2/3

14 7866 เด็กชายปภังกร อ๊ึงพานิช ป.2/4

15 7868 เด็กชายภาคิน หลักแกว ป.2/3

16 6894 เด็กหญิงกรกรรทมา ทองนาค ป.2/3

17 6943 เด็กหญิงณัฐปภัสร เขตรชลาสินธุ ป.2/4

18 6945 เด็กหญิงอตินุช รัตนผองใส ป.2/2

19 6949 เด็กหญิงปรวีร สุวรรณสิงห ป.2/2

20 6994 เด็กหญิงธธารา วาวแวว ป.2/3

21 6997 เด็กหญิงธนันญภร จันทรแจมศรี ป.2/1

22 7004 เด็กหญิงธนินภัสสร วงศพันธ ป.2/3

23 7022 เด็กหญิงนันทนภัส รัตนภิญโญพิทักษ ป.2/1

24 7031 เด็กหญิงณฐวรินทร ใยโฉม ป.2/3

25 7070 เด็กหญิงปยะดา ดีรัศมี ป.2/1

26 7103 เด็กหญิงพิมพพิญญ มูลขุนทศ ป.2/2

27 7122 เด็กหญิงชนิดาภา ดวงสวาง ป.2/1

28 7483 เด็กหญิงนวพร ศิริสลุง ป.2/3

29 7533 เด็กหญิงปภาดา วงษมณี ป.2/3

30 7922 เด็กหญิงสุพิชชา บุญเปลี่ยน ป.2/3

31 7936 เด็กหญิงชญาณิศา ช่ังพา ป.2/3

32 8280 เด็กหญิงเมสิรญา ภักดีปรีดา ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.สุธิดา เสนาะวาที

ครูผูชวยช้ัน : T.Julita S.Elorde

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.3/3

30/4/2020



ชาย: 16 หญิง: 16 รวม 32

NO NO-ID ป62

1 6944 เด็กชายพชรกร เสนคราม ป.2/3

2 6947 เด็กชายพนธกร แสงสุดตา ป.2/1

3 6962 เด็กชายพัฒนพัฒน ตรีฤกษงาม ป.2/1

4 6984 เด็กชายธนกฤต พลเยี่ยม ป.2/4

5 7034 เด็กชายพิสิษฐ จินภักดี ป.2/1

6 7082 เด็กชายวิชญพล ผาสุข ป.2/1

7 7085 เด็กชายทีปกร แปนตระกูล ป.2/1

8 7254 เด็กชายศิสษ ชิตนาภรณ ป.2/4

9 7255 เด็กชายนันทนภัส สุวรรณเพ็ชร ป.2/2

10 7322 เด็กชายชลกรณ ชัยสวัส ป.2/1

11 7509 เด็กชายสิปปกร ลัดครบุรี ป.2/4

12 7636 เด็กชายชยพล ฤกษพิชัย ป.2/2

13 7742 เด็กชายชยพล ชางโฉม ป.2/2

14 7949 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ รกไพร ป.2/1

15 7960 เด็กชายศุภมงคล เหมือนมนัส ป.2/3

16 8117 เด็กชายประสพโชค วงศธัม ป.2/3

17 6934 เด็กหญิงไอยวริญญ ไทรนนทรี ป.2/2

18 6998 เด็กหญิงกชพรรณ สุธรรมชัย ป.2/4

19 7020 เด็กหญิงชญานภัส สรอยบาง ป.2/1

20 7023 เด็กหญิงกัณญิกา หมีนวล ป.2/2

21 7025 เด็กหญิงพิมพชนก อุตราช ป.2/4

22 7068 เด็กหญิงอัญรินทร นิธิชัยพัฒนากิจ ป.2/3

23 7098 เด็กหญิงพิมพนารา เรืองปรีชา ป.2/4

24 7125 เด็กหญิงปารณัท วงศหินกอง ป.2/4

25 7361 เด็กหญิงมุฑิตา บุญรัตน ป.2/2

26 7406 เด็กหญิงกัญญารัตน มาตรง ป.2/4

27 7423 เด็กหญิงกัญญารัตน จริยสุธรรมกุล ป.2/1

28 7547 เด็กหญิงกัญญาภัค สุวรรณ ป.2/3

29 7752 เด็กหญิงณัฐกานต นาคพิน ป.2/4

30 7869 เด็กหญิงกวินตา เรืองทัพ ป.2/3

31 7873 เด็กหญิงชนัญชิดา สุพิษะ ป.2/1

32 8163 เด็กหญิงศุภักษร ศรีสวัสดิ์ ป.2/3

ครูประจําช้ัน : ม.นุชนารถ กอนนาค

ครูผูชวยช้ัน : ม.วิรัช เล็กคง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.3/4

30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 17 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 6465 เด็กชายอชิรพัฒร ทองหลอ ป.3/1

2 6644 เด็กชายวรภพ จันตะเภา ป.3/4

3 6658 เด็กชายสุพัชกร ภูธงแกว ป.3/1

4 6660 เด็กชายสิรวิชญ แกวมงคล ป.3/2

5 6661 เด็กชายเตชสิทธ์ิ บางแกว ป.3/3

6 6683 เด็กชายจิรายุทธ พวงสมบัติ ป.3/2

7 6791 เด็กชายสิทธินนท คําแยม ป.3/2

8 6856 เด็กชายภูผา เรืองปรีชา ป.3/2

9 7091 เด็กชายธราธร ศรีจันทรดี ป.3/4

10 7425 เด็กชายศรัณยรัชต กระจายโภชน ป.3/2

11 7550 เด็กชายปฏิพัทธ์ิ เจริญผล ป.3/1

12 7560 เด็กชายทวีศักดิ์ ปนปลื้มจิตต ป.3/2

13 7923 เด็กชายคติศักดิ์ ชูเช้ือ ป.3/4

14 8100 เด็กชายมัคส เลออน อัลแบรต ป.3/4

15 6657 เด็กหญิงสิริวิมนต ออกแมน ป.3/1

16 6688 เด็กหญิงณปภัช รัดแดง ป.3/4

17 6695 เด็กหญิงสุวิกรานต หงสวีรกุล ป.3/1

18 6713 เด็กหญิงกนกภัทร ดําเนินงาม ป.3/3

19 6721 เด็กหญิงพิชญาภัค หมื่นจง ป.3/3

20 6722 เด็กหญิงภัทราพร เนียมศรี ป.3/4

21 6765 เด็กหญิงพลอยปภัส ริ้วทอง ป.3/3

22 6795 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โตแสง ป.3/1

23 6816 เด็กหญิงนิตยาพร แดนรักษ ป.3/2

24 6818 เด็กหญิงวรารัตน เล็กคง ป.3/2

25 6926 เด็กหญิงนลินนิภา เหลืองออน ป.3/4

26 6963 เด็กหญิงศศิญา สละ ป.3/4

27 7525 เด็กหญิงเก็จแกว พรมวรรณ ป.3/1

28 7561 เด็กหญิงอชิรญาพร เขียววิลัย ป.3/4

29 7565 เด็กหญิงอาภัสรา ลิ้มสังกาศ ป.3/1

30 7598 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรงเจียระพานิช ป.3/4

31 7958 เด็กหญิงณัฏฐณิชา รมพุฒตาล ป.3/2

ครูประจําช้ัน : ม.นวนันท ทองชู

ครูผูชวยช้ัน : ม.เฉลิมชัย ใจคง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.4/1

30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 17 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 6659 เด็กชายปณณวิชญ ภูอารยะไพบูลย ป.3/3

2 6665 เด็กชายพชรพล รายณะสุข ป.3/4

3 6671 เด็กชายทิวัตถ ตรีพืช ป.3/3

4 6702 เด็กชายศิวนาถ วงษพยัคฆ ป.3/4

5 6720 เด็กชายศิวกรณ สุริฉาย ป.3/4

6 6778 เด็กชายกันตพัศ เมฆชัย ป.3/3

7 6782 เด็กชายณดล พิศวาสวาณิช ป.3/4

8 6793 เด็กชายกองภพ ปเจริญ ป.3/1

9 7163 เด็กชายกันยกร ลิ้มสังกาศ ป.3/4

10 7424 เด็กชายภานุวัฒน แซพัว ป.3/3

11 7623 เด็กชายกฤตภัทร นอยตั้ง ป.3/4

12 7700 เด็กชายกิตติภพ บุญเพ็ง ป.3/3

13 7763 เด็กชายพัชรวิทย กองทอง ป.3/1

14 8282 เด็กชายนฤเบศร เกิดหิรัญ ใหม

15 6641 เด็กหญิงรัชธิตราภรณ บุญรัตน ป.3/3

16 6692 เด็กหญิงอัยยริน ภูทอง ป.3/3

17 6723 เด็กหญิงอังศุมาลิน ควรนิยม ป.3/2

18 6729 เด็กหญิงณัฐรดา พิมพพรม ป.3/4

19 6734 เด็กหญิงณัฐฑิฌา โพธ์ิประสิทธ์ิ ป.3/3

20 6761 เด็กหญิงปุณยวีร เจริญสีรุง ป.3/4

21 6762 เด็กหญิงพนัชกร ทองเกิด ป.3/1

22 6768 เด็กหญิงอะตอม จําแนกรส ป.3/1

23 6786 เด็กหญิงเบญญา เฉลียวพจน ป.3/3

24 6809 เด็กหญิงนภัสสราวดี ผลจริต ป.3/1

25 6866 เด็กหญิงกุลฑีรา กฤชคฤหาสน ป.3/4

26 6951 เด็กหญิงแทนขวัญ ปุณยธร ป.3/2

27 7564 เด็กหญิงสุพิชญา สุขสวัสดิ์ ป.3/3

28 7578 เด็กหญิงกัญญาภัค ออนดี ป.3/3

29 7695 เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองเงิน ป.3/3

30 7706 เด็กหญิงกฤดาการ บุญนาที ป.3/3

31 8081 เด็กหญิงนัทธมน กลิ่นอุบล ป.3/2

ครูประจําช้ัน : ม.สุวรรณี เช้ือคง

ครูผูชวยช้ัน : ม.ทิพยวรรณ บุญฉาย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.4/2

30/4/2020



ชาย: 16 หญิง: 14 รวม 30

NO NO-ID ป62

1 6664 เด็กชายยิ่งคุณ พฤกษมหาดํารง ป.3/3

2 6678 เด็กชายธนกฤต พิพิธกุล ป.3/4

3 6703 เด็กชายวรพล จันตะเภา ป.3/3

4 6711 เด็กชายพฤธา สระสงฆ ป.3/1

5 6726 เด็กชายณชพล จิตถวิล ป.3/2

6 6776 เด็กชายปภังกร บุญเดช ป.3/1

7 6783 เด็กชายชัชวิน ตนจันทร ป.3/1

8 6802 เด็กชายกิตติธาดา จันตา ป.3/1

9 6808 เด็กชายธนรัตน ศิริทรัพย ป.3/3

10 6950 เด็กชายจักรภัทร ลิ้มศิริสัมพันธ ป.3/1

11 6971 เด็กชายศุภกร หวงมิตร ป.3/2

12 7407 เด็กชายณัฏฐ ก่ิงแกว ป.3/4

13 7548 เด็กชายอนพัทย จงสงวน ป.3/3

14 8080 เด็กชายศิวกร วงษก่ิงศรีกุล ป.3/1

15 8139 เด็กชายวงศพัทธ ศักดิ์การินทรกุล ป.3/2

16 8317 เด็กชายปณณวัตร  เกษร ใหม

17 6680 เด็กหญิงพิชฎา พรหมมา ป.3/1

18 6682 เด็กหญิงอังควรา มวงจีน ป.3/2

19 6693 เด็กหญิงบัณฑิตา กลินณศักดิ์ ป.3/4

20 6714 เด็กหญิงญาติกา อินทรพรหม ป.3/3

21 6715 เด็กหญิงปวีณนุช สุทธิรัตน ป.3/1

22 6724 เด็กหญิงณัฐลัญช ปญญาสงค ป.3/1

23 6757 เด็กหญิงภิญญาพัชญ สุขประเสริฐ ป.3/1

24 6881 เด็กหญิงพิชญาวี คําแกว ป.3/1

25 6972 เด็กหญิงลภัสรดา ประเสริฐศักดิ์ ป.3/4

26 7075 เด็กหญิงเนตรณภัทร ดวงเกา ป.3/2

27 7127 เด็กหญิงวรัชยา นาสิงหคาน ป.3/4

28 7133 เด็กหญิงธัญยรัชต ยุทธธนสุภัฏกูล ป.3/1

29 7562 เด็กหญิงณิชา ตางาม ป.3/2

30 7626 เด็กหญิงนาตาชา ญาญา โอคอนเนอร ป.3/4

ครูประจําช้ัน : ม.นันทนภัส บุญแสงเจริญ

ครูผูชวยช้ัน : ม.ธนกร สวางจิต

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.4/3

30/4/2020



ชาย: 15 หญิง: 16 รวม 31

NO NO-ID ป62

1 6331 เด็กชายจิรายุส ประมาณพล ป.3/3

2 6372 เด็กชายศุภกฤษ ปณฑะสุต ป.3/3

3 6662 เด็กชายยศภัทร พฤกษมหาดํารง ป.3/1

4 6663 เด็กชายปณณวิชญ นาวิรัตน ป.3/2

5 6710 เด็กชายวณัฒนันท คงดํา ป.3/4

6 6728 เด็กชายบวรวงค จอกสถิตย ป.3/3

7 6736 เด็กชายนพรุจ แจมศรี ป.3/4

8 6804 เด็กชายภูมิบฎิรฬ ธนทวัษ ป.3/2

9 7074 เด็กชายนานปง แสงเดือน ป.3/3

10 7596 เด็กชายนฤเดชย สิรินนทธนชัย ป.3/3

11 7684 เด็กชายจักรภัทร ประดิษฐกุล ป.3/1

12 7753 เด็กชายสาธิต จันทรเทศ ป.3/2

13 7892 เด็กชายภาคิน เศรษฐภาคิน ป.3/1

14 7893 เด็กชายชัชฤทธ์ิ โพธ์ิเงิน ป.3/2

15 8281 เด็กชายพิชญพงษ ตันอารีย ใหม

16 6401 เด็กหญิงมายา แครอลไลน คารเบ็คเคน ป.3/2

17 6655 เด็กหญิงชอฟา ไชยดา ป.3/2

18 6672 เด็กหญิงอภิชญา หุนพงษ ป.3/1

19 6694 เด็กหญิงบุญสิตา กลินณศักดิ์ ป.3/3

20 6719 เด็กหญิงปุญญนันท ใยทา ป.3/2

21 6731 เด็กหญิงสวิชญา อสุพล ป.3/4

22 6775 เด็กหญิงญาณิศา กิจบรรจง ป.3/2

23 6788 เด็กหญิงลลิล บัวบาน ป.3/1

24 6825 เด็กหญิงพลอยปภัส ขิยะพัฒน ป.3/3

25 6911 เด็กหญิงพริมาภา ชัยพิพากร ป.3/3

26 7111 เด็กหญิงนันทนภัส สอาดลออ ป.3/3

27 7563 เด็กหญิงณัฐวรรณ ยอดขํา ป.3/4

28 7624 เด็กหญิงนันทนภัส ปาลจันทร ป.3/2

29 7740 เด็กหญิงชนาภัทร อดุลรัมย ป.3/4

30 7764 เด็กหญิงหรรษภรณ กองหิน ป.3/2

31 8082 เด็กหญิงขวัญตระกูล เบ็ญมาศ ป.3/3

ครูประจําช้ัน : ม.สุมาลี ปุยจตุรัส

ครูผูชวยช้ัน : ม.วรรา ชวยบํารุง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.4/4

30/4/2020



ชาย: 22 หญิง: 18 รวม 40

NO NO-ID ป62

1 6311 เด็กชายธีรดนย แซมพิกุล ป.4/3

2 6350 เด็กชายธนภัทร ประดับมุข ป.4/1

3 6365 เด็กชายพีรณัฐ บริสุทธ์ิพานิช ป.4/2

4 6369 เด็กชายพัฐศกรณ วีรชาติไกรเกริก ป.4/3

5 6377 เด็กชายศักดินนท แกวสิงห ป.4/2

6 6378 เด็กชายวิริยะ ใยทา ป.4/2

7 6537 เด็กชายสุวิจักขณ เหลืองดํารงค ป.4/3

8 6541 เด็กชายธนภัทร นิลใจพงษ ป.4/1

9 6547 เด็กชายธีรภัทร รมโพธ์ิตาล ป.4/3

10 6550 เด็กชายพงศวรินท สุยอย ป.4/3

11 6576 เด็กชายอิงคพัฒน ผกาหลง ป.4/1

12 6577 เด็กชายเปรมปริญญ เอลกวัฒน ป.4/3

13 6607 เด็กชายธนิตนณท ใจมั่น ป.4/2

14 6953 เด็กชายนพคุณ วงษการคา ป.4/2

15 7339 เด็กชายศรวิษฐ ดอกพุฒซอน ป.4/1

16 7447 เด็กชายภูมิพัฒน สีโชระ ป.4/1

17 7451 เด็กชายวัชรพัฒน ถูระบุตร ป.4/3

18 7637 เด็กชายรชต ฤกษพิชัย ป.4/1

19 7724 เด็กชายเตชินท ทรัพยไพ ป.4/2

20 7726 เด็กชายกรวิชญ พรหมชาติ ป.4/3

21 8083 เด็กชายโชติฐกรณ วัชรพงศปกรณ ป.4/1

22 8084 เด็กชายณพเกา อรามศรี ป.4/2

23 6329 เด็กหญิงนฤภร กําลังเหลือ ป.4/2

24 6340 เด็กหญิงโยษิตา มีธรณี ป.4/1

25 6392 เด็กหญิงสุธีธิดา จรรยา ป.4/3

26 6395 เด็กหญิงธวัลรัตน ไชโย ป.4/2

27 6518 เด็กหญิงพิมพสุจี ปนเพ็ชร ป.4/3

28 6524 เด็กหญิงพนิตนันท แสงงาม ป.4/2

29 6528 เด็กหญิงณัฐภัทร ยิ่งบุญ ป.4/2

30 6533 เด็กหญิงสุวรรณนภา แชมช่ืน ป.4/3

31 6569 เด็กหญิงกุลภรณ รักษมณี ป.4/2

32 6617 เด็กหญิงปวันณภัทร ใยเทศ ป.4/2

33 6915 เด็กหญิงปณิญดา น่ิมเรือง ป.4/2

34 6952 เด็กหญิงนิชานันท เศรษฐหิรัญ ป.4/3

35 6974 เด็กหญิงศิริวรรณ นอยจันทร ป.4/1

36 7193 เด็กหญิงโชติรัตน พวงเข็มแดง ป.4/2

37 7370 เด็กหญิงภัทรธิดา ฉิมฉลาด ป.4/1

38 7456 เด็กหญิงศุภสุตา ระนาดแกว ป.4/3

39 7551 เด็กหญิงณัฐณิชา พันธแนน ป.4/2

40 8283 เด็กหญิงพราวพิมล บุญทวี ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.ณัฐนรี วณิชาศิวะกุล

ครูผูชวยช้ัน : ม.เกษมสันต พุมกล่ํา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.5/1

30/4/2020



ชาย: 23 หญิง: 18 รวม 41

NO NO-ID ป62

1 6333 เด็กชายธิติวุฒิ พูลผล ป.4/1

2 6364 เด็กชายอัครวิทย วงศพันธ ป.4/1

3 6336 เด็กชายกองภัค สุกสี ป.4/2

4 6366 เด็กชายปภาวินท พันธุไพศาล ป.4/3

5 6371 เด็กชายนัฐธพงศ เลิศสุขุมาภิรมย ป.4/1

6 6542 เด็กชายปรีดิณัฐ กองแกว ป.4/3

7 6553 เด็กชายนธิศ วิริยะคํา ป.4/1

8 6555 เด็กชายศุภกฤต โพธ์ิศรี ป.4/3

9 6556 เด็กชายปองคุณ เทพธาราทิพย ป.4/3

10 6587 เด็กชายภูมิพสุ พรหมลังค ป.4/1

11 6600 เด็กชายสุรัชพงษ คําเสนาะ ป.4/1

12 6666 เด็กชายธนเทพ พิมพปรุ ป.4/1

13 6863 เด็กชายธีรเมท วัฒนโชค ป.4/1

14 6903 เด็กชายปติภัทร นวลศรี ป.4/3

15 7006 เด็กชายณัฏฐพัชร จันทรนอย ป.4/2

16 7274 เด็กชายพิริยะ มวงสวย ป.4/2

17 7324 เด็กชายธนพัฒ ปาฐวิกานต ป.4/3

18 7442 เด็กชายประภวิษณุ ทองสวาง ป.4/2

19 7479 เด็กชายวรพงษ เอ่ียมสอาด ป.4/2

20 7705 เด็กชายพระนาย พุทธนานนท ป.4/3

21 7988 เด็กชายประกาศิต จึงทองดี ป.4/1

22 8085 เด็กชายธนโชติ หาทรัพย ป.4/3

23 8316 เด็กชายชยพล สายหยุด ใหม

24 6332 เด็กหญิงพิชญาภา พวงสําโรง ป.4/1

25 6351 เด็กหญิงณัฐกฤตา แพงมูล ป.4/2

26 6393 เด็กหญิงอารดา กุลอภิรักษ ป.4/2

27 6399 เด็กหญิงชนากานต วิเศษชาติ ป.4/2

28 6400 เด็กหญิงธัญญรัตน หลอประเสริฐ ป.4/1

29 6405 เด็กหญิงณัฐณิชา ปสังคานนท ป.4/3

30 6521 เด็กหญิงพิชามญชุ เช้ือเกตุ ป.4/3

31 6526 เด็กหญิงเพียงดาว ไชยสวัสดิ์ ป.4/2

32 6527 เด็กหญิงญารินดา เพชรประไพ ป.4/3

33 6535 เด็กหญิงสุภานันท บัวผัน ป.4/2

34 6613 เด็กหญิงชัชลัย พรหมขุนทอง ป.4/1

35 6842 เด็กหญิงพรปภัทร สวางศรี ป.4/2

36 6864 เด็กหญิงกานตพิชชา นาชม ป.4/1

37 6889 เด็กหญิงภัคธีมา คลองชาง ป.4/3

38 7896 เด็กหญิงสิริวิมล วังสาร ป.4/3

39 7925 เด็กหญิงจารุจันทร หนาแนน ป.4/1

40 7933 เด็กหญิงปารมี ผองใส ป.4/3

41 7939 เด็กหญิงรมยธีรา เสมสุวรรณหงษ ป.4/1

ครูประจําช้ัน : ม.อมรรัตน แข็งแรง

ครูผูชวยช้ัน : ม.สุทิษา เฟองฟู

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.5/2

30/4/2020



ชาย: 22 หญิง: 18 รวม 40

NO NO-ID ป62

1 6242 เด็กชายปราชญ แสนรัก ป.4/2

2 6326 เด็กชายทัศภูมิ สายทินกร ป.4/3

3 6330 เด็กชายธนวรรธน กาญจนะวสิต ป.4/1

4 6373 เด็กชายธีรนนท ตันธราพรฤกษ ป.4/2

5 6387 เด็กชายณภัคพงศ จบดี ป.4/1

6 6499 เด็กชายกิตติคม ทัพเจริญ ป.4/3

7 6500 เด็กชายปองคุณ บุญยงค ป.4/3

8 6501 เด็กชายเตชธร สุขเจริญ ป.4/3

9 6538 เด็กชายณัฐดนัย ทองสุริยะกุล ป.4/3

10 6540 เด็กชายนรภัทร พาหา ป.4/1

11 6554 เด็กชายฐานังกร บัวโฉม ป.4/2

12 6574 เด็กชายพีรพัฒน ขุนวิเศษ ป.4/2

13 6584 เด็กชายสิรภัทร ชินบุตร ป.4/2

14 6667 เด็กชายธีรภัทร ภูอารยะไพบูลย ป.4/1

15 6905 เด็กชายชวภณ ธนาคมานุสรณ ป.4/3

16 7140 เด็กชายภัทรบุตร พุมโพธ์ิ ป.4/2

17 7317 เด็กชายธนดล ทองใบใหญ ป.4/1

18 7379 เด็กชายพัสกร จันทรดวง ป.4/2

19 7485 เด็กชายสุรดิษ เรืองเกษม ป.4/1

20 7503 เด็กชายณัฐนภัทร ดัดวงษ ป.4/2

21 7707 เด็กชายกิจฐยศวิน ชีระสาร ป.4/3

22 7945 เด็กชายอัศมเดช ธรรมรักขิโต ป.4/2

23 6191 เด็กหญิงเก็จมณี ศุขเจริญ ป.4/1

24 6338 เด็กหญิงรมณี รัตนผองใส ป.4/2

25 6342 เด็กหญิงชริลดา เวียงสมุทร ป.4/2

26 6346 เด็กหญิงพรพรรณ มุสิกะสิน ป.4/1

27 6349 เด็กหญิงพรรณพัชร พวงระยา ป.4/2

28 6357 เด็กหญิงโยษิตา วงษนอย ป.4/1

29 6406 เด็กหญิงนีรรัตน เจริญแกวพันสี ป.4/1

30 6525 เด็กหญิงพิชญาภา ทองคํา ป.4/3

31 6529 เด็กหญิงณัฎฐณัฎฐา เชาวนพิทักษ ป.4/3

32 6534 เด็กหญิงปฏิมาภรณ ไทยรัตน ป.4/1

33 6536 เด็กหญิงดาริน สงวนวงษ ป.4/1

34 7203 เด็กหญิงสุภัสสร หอมเลิศ ป.4/1

35 7275 เด็กหญิงชุติกาญจน ทับทิมทอง ป.4/3

36 7371 เด็กหญิงศุภกัลยา งามพันธุดิศร ป.4/1

37 7408 เด็กหญิงจิราภัทร โตมานิตย ป.4/3

38 7526 เด็กหญิงชลลกานต พรมวรรณ ป.4/3

39 7656 เด็กหญิงทิชา เอมใจ ป.4/1

40 7895 เด็กหญิงรมิดา ใจศิริ ป.4/3

ครูประจําช้ัน : ม.สุรินทรดา ชูชาติ

ครูผูชวยช้ัน : ม.สามารถ งามขํา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ป.5/3

30/4/2020



ชาย: 19 หญิง: 17 รวม 36

NO NO-ID ป62

1 5848 เด็กชายชวัลวิทย วิวะรินทร ป.5/4

2 6059 เด็กชายชัยวัฒน สุขไชย ป.5/1

3 6179 เด็กชายศตคุณ บุญชุม ป.5/3

4 6211 เด็กชายตะวัน พรหมมา ป.5/3

5 6218 เด็กชายอิทธิมนต พรศรี ป.5/3

6 6243 เด็กชายจิรพัส ยั่งยืน ป.5/3

7 6253 เด็กชายพนัส เทียมคํา ป.5/2

8 6273 เด็กชายนิพิฐพนธ โพธ์ิยุทธนาสถิตย ป.5/1

9 6279 เด็กชายปณพัฒน วังรุงเรืองกิจ ป.5/4

10 6411 เด็กชายภูวิศ แกวมงคล ป.5/4

11 6907 เด็กชายรังศิโรจน เสนคราม ป.5/2

12 6910 เด็กชายภัทรกร ชัยพิพากร ป.5/4

13 6956 เด็กชายไชยกร ใบดีกาดี ป.5/4

14 7179 เด็กชายเปรมมนัทธ พวงแกว ป.5/2

15 7628 เด็กชายคมชาญ ปาลจันทร ป.5/1

16 7664 เด็กชายกองเกียรติ นิลพลา ป.5/1

17 7897 เด็กชายดําริ ชางขุนเทียน ป.5/1

18 8285 เด็กชายภานุพงศ คงสุวรรณ ใหม

19 8321 เด็กชายภานุพัฒน คงสุวรรณ ใหม

20 6163 เด็กหญิงกุลนาถ มณีวงศ ป.5/3

21 6173 เด็กหญิงพชรอร ทองเกิด ป.5/2

22 6193 เด็กหญิงสาธิตา สุทธิศักดิ์ ป.5/3

23 6194 เด็กหญิงชนัญชิดา โพธ์ิทองงาม ป.5/1

24 6225 เด็กหญิงพรรษชล พรหมมา ป.5/1

25 6227 เด็กหญิงเพียงขวัญ บรรพต ป.5/2

26 6230 เด็กหญิงธมลวรรณ เปยมาลย ป.5/2

27 6258 เด็กหญิงปรินทร สายธนู ป.5/2

28 6267 เด็กหญิงกานดารัตน เกิดผาสุข ป.5/4

29 6269 เด็กหญิงฤทัยชนก กมลพัฒนะ ป.5/1

30 6315 เด็กหญิงวรินทร จอมวิญญา ป.5/4

31 6504 เด็กหญิงสิรินญา กลิ่นเกษร ป.5/1

32 6646 เด็กหญิงณีรนุช หมื่นชนะสงคราม ป.5/2

33 6925 เด็กหญิงภัทรวดี ชางโฉม ป.5/4

34 6975 เด็กหญิงวรรณพร พานิช ป.5/2

35 7680 เด็กหญิงชนมนิภา สายบุญเรือน ป.5/1

36 8087 เด็กหญิงภัทรานิษฐ แสงโฮง ป.5/2

ครูประจําช้ัน : ม.ชุติพร วงศใหญ

ครูผูชวยช้ัน : ม.จักริน วงศสงา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง ป.6/1

30/4/2020



ชาย: 18 หญิง: 18 รวม 36

NO NO-ID ป62

1 6182 เด็กชายสิรวิชญ บางแกว ป.5/1

2 6184 เด็กชายกรวุฒิ บํารุงวุฒิ ป.5/3

3 6189 เด็กชายนรวร ตันติวงศ ป.5/1

4 6219 เด็กชายผริณ พ่ึงพวก ป.5/3

5 6244 เด็กชายอนรรฆ เสาศิริ ป.5/2

6 6270 เด็กชายจิรดนัย ตันธราพรฤกษ ป.5/4

7 6278 เด็กชายกิดากร ช่ืนบุญ ป.5/3

8 6280 เด็กชายพงศภรณ สิริโสภณวัฒนา ป.5/2

9 6479 เด็กชายสรวิศ พวงทอง ป.5/3

10 6645 เด็กชายพงศพิสิฎฐ ออกชอ ป.5/4

11 6875 เด็กชายพงศปนต วงษสิงห ป.5/4

12 6955 เด็กชายณัฐปภัสร คงประเสริฐ ป.5/4

13 7039 เด็กชายปณณวิชญ สันติวงศสกุล ป.5/2

14 7481 เด็กชายอานุภาพ หลวงละ ป.5/2

15 7579 เด็กชายวันพระ คงอุดร ป.5/4

16 7904 เด็กชายสิงหเอก อุดมสุรบัลลังก ป.5/4

17 7934 เด็กชายพชรภณ ผองใส ป.5/2

18 7978 เด็กชายธนภัทร วิมลสมบัติ ป.5/2

19 6167 เด็กหญิงพิมพชญา เกตุมณี ป.5/4

20 6196 เด็กหญิงชญาดา สุกขะ ป.5/1

21 6235 เด็กหญิงภัทรนรินทร เพ็ชรนิล ป.5/3

22 6261 เด็กหญิงเพียงนภา บัวบาน ป.5/1

23 6266 เด็กหญิงปพิชญา ประสิทธิพร ป.5/3

24 6268 เด็กหญิงสิริวรินทร อินตะมะ ป.5/2

25 6474 เด็กหญิงณัฐนันท ชอยฉิมพลี ป.5/4

26 6476 เด็กหญิงเอมมิลี่ แอนเดอรสัน ป.5/2

27 6977 เด็กหญิงกันยกรณ เกตุบําเพ็ญ ป.5/4

28 7156 เด็กหญิงชิชญาณิกานต สุดตา ป.5/3

29 7197 เด็กหญิงเบญญาภา ทับกิลา ป.5/2

30 7199 เด็กหญิงศุภรัศมี งามพันธุดิศร ป.5/1

31 7218 เด็กหญิงกันติชา จารุจินดา ป.5/3

32 7427 เด็กหญิงกานตสินี พิมลพรรณ ป.5/3

33 7900 เด็กหญิงลวิตรา จิตตจําเพาะ ป.5/3

34 8086 เด็กหญิงฉัตรชญฎา เตือนขุนทด ป.5/1

35 8124 เด็กหญิงอนัญญา โสฬส ป.5/3

36 8306 เด็กหญิงญารินดา มหาวัน ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.อัญชลี เหลืองออน

ครูผูชวยช้ัน : ม.ณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง ป.6/2

30/4/2020



ชาย: 18 หญิง: 19 รวม 37

NO NO-ID ป62

1 6183 เด็กชายจิรัฎฐ ภมรศักดา ป.5/1

2 6187 เด็กชายวริทธ์ิ มีคุณ ป.5/2

3 6222 เด็กชายณัฐสม วงคชมภู ป.5/3

4 6250 เด็กชายทิวากร เหลืองอราม ป.5/4

5 6271 เด็กชายวุฒิภัทร แซโงว ป.5/4

6 6288 เด็กชายธนกร รุงสวาง ป.5/1

7 6298 เด็กชายแสนรักษ พรหมลังค ป.5/2

8 6361 เด็กชายพิตติกานต สรอยสนธ์ิ ป.5/1

9 6796 เด็กชายกฤตยชญ นันทชู ป.5/4

10 7040 เด็กชายจิรัฏฐ จงพิทักษกุล ป.5/2

11 7162 เด็กชายนันทรัตน โสมรักษ ป.5/3

12 7276 เด็กชายรัชชานนท ปจจะโร ป.5/2

13 7277 เด็กชายกฤษฏิ์พงศ อยูซับซอน ป.5/2

14 7523 เด็กชายกันตพัฒน แซฉาย ป.5/1

15 7566 เด็กชายชัยนันต ลิ้มสังกาศ ป.5/3

16 7765 เด็กชายปภาวิน สมผิว ป.5/1

17 7898 เด็กชายกิตติคุณ สุขเกษม ป.5/2

18 8103 เด็กชายวรวิทย พวงสมบัติ ป.5/3

19 6158 เด็กหญิงภูริชญา อินทองชวย ป.5/2

20 6160 เด็กหญิงมิลาเคิล เอนโกซิ เดเนียล   ดูรู ป.5/2

21 6168 เด็กหญิงธัญชนก ใจกลม ป.5/1

22 6171 เด็กหญิงปวริศา สรอยบาง ป.5/3

23 6192 เด็กหญิงรชตวรรณ มานะรุงเรืองสิน ป.5/2

24 6228 เด็กหญิงสุทธิญาณ วงษจําปา ป.5/4

25 6232 เด็กหญิงณัฐฌา เจริญแจง ป.5/3

26 6238 เด็กหญิงอภัสนันท มหาชัย ป.5/2

27 6260 เด็กหญิงณัฐรดา บริสุทธ์ิพานิช ป.5/1

28 6263 เด็กหญิงปภัสรินทร เจริญสุข ป.5/3

29 6301 เด็กหญิงณัฐธยาน รอยดาพันธุ ป.5/3

30 6412 เด็กหญิงนิชาภา แกวดวงปาน ป.5/3

31 6503 เด็กหญิงสวิชญา อยูสุข ป.5/4

32 6850 เด็กหญิงลภัสรดา กวีวัจน ป.5/1

33 6964 เด็กหญิงอรชพร ธงภักดี ป.5/1

34 7128 เด็กหญิงกัญญาวีร ลี้ประเสริฐ ป.5/1

35 7151 เด็กหญิงพิชญาภา ออนอนงค ป.5/2

36 7703 เด็กหญิงณัฐธยาน พุทธนานนท ป.5/4

37 8129 เด็กหญิงกาญจนณภัทร โชติธนกิจเมธา ป.5/1

ครูประจําช้ัน : ม.ทิพวรรณ ทันสมัย

ครูผูชวยช้ัน : ม.เกศวลี ทุงฤทธ์ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง ป.6/3

30/4/2020



ชาย: 18 หญิง: 18 รวม 36

NO NO-ID ป62

1 6174 เด็กชายณัฏฐากร ปรีชานุกูล ป.5/1

2 6175 เด็กชายพสธร จันทรวรินทร ป.5/2

3 6185 เด็กชายณัฐรัตน แกวเนตร ป.5/1

4 6214 เด็กชายกรภัทร สรอยบาง ป.5/1

5 6217 เด็กชายวรัญู เสียงแจม ป.5/4

6 6220 เด็กชายพิทักษพงศ บุปผาสาท ป.5/4

7 6245 เด็กชายโฆษิต โพธิสาร ป.5/3

8 6248 เด็กชายณัฏฐประวิช โชติรวีนันท ป.5/1

9 6274 เด็กชายนันทภพ บัวสกุล ป.5/3

10 6275 เด็กชายณภัทร คุมทอง ป.5/1

11 6281 เด็กชายณัฐภัทร พูนไชย ป.5/2

12 6480 เด็กชายธีรภัทร รวมสมัคร ป.5/3

13 7076 เด็กชายเตชัส อินทรสอน ป.5/1

14 7200 เด็กชายนุกูล เครือวงษา ป.5/3

15 7340 เด็กชายยศพัทธ ทองสกุล ป.5/4

16 7445 เด็กชายเศรษฐสิทธ์ิ สงเคราะห ป.5/4

17 7629 เด็กชายเตชินทร เกาสกุล ป.5/2

18 8113 เด็กชายนันทวัฒน นาชม ป.5/2

19 6153 เด็กหญิงธนัชชา ใจกวาง ป.5/4

20 6157 เด็กหญิงภคมน ไกรสร ป.5/3

21 6159 เด็กหญิงจิรชญา มุสิกะปาน ป.5/4

22 6161 เด็กหญิงสุรัมภา รอดภัย ป.5/1

23 6170 เด็กหญิงกัลยนภัสสร เถาทิพย ป.5/3

24 6202 เด็กหญิงชนิดาภา นาธงชัย ป.5/1

25 6206 เด็กหญิงกษิรา สิงหะ ป.5/1

26 6224 เด็กหญิงปภาวรินทร พัฒนพันธุ ป.5/3

27 6231 เด็กหญิงณัฐณิชา บุดดา ป.5/4

28 6309 เด็กหญิงณัฐกฤตา คุมง้ิว ป.5/2

29 6502 เด็กหญิงชลาลัย วัฒนพงษ ป.5/4

30 6849 เด็กหญิงไอศิกา อินทโชติ ป.5/4

31 7141 เด็กหญิงชญานุช บัวผัน ป.5/3

32 7150 เด็กหญิงกานพลู พานทองชูโรจน ป.5/1

33 7208 เด็กหญิงชนิตา กะนะวงศ ป.5/2

34 7341 เด็กหญิงณัฐปภัสร ศรีเมฆ ป.5/4

35 7428 เด็กหญิงพาขวัญ คณโฑเงิน ป.5/2

36 7665 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองใจ ป.5/4

ครูประจําช้ัน : ม.สิริพร ศิลศร

ครูผูชวยช้ัน : T.Irene L.Villaruel

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง ป.6/4

30/4/2020



ชาย: 13 หญิง: 14 รวม 27

NO NO-ID ป 62

1 5858 เด็กชายธนาชิต บุญอินทร ป.6/2

2 5861 เด็กชายธนกฤติ พรมออน ป.6/3

3 5891 เด็กชายปยภัทร สถาพรธนาสิน ป.6/2

4 5931 เด็กชายณภัทร นาวิรัตน ป.6/1

5 5981 เด็กชายธิติวุฒิ เมงรักษ ป.6/1

6 6482 เด็กชายภูมิราชย เงินพูล ป.6/2

7 6743 เด็กชายปณณ วรรณเศวต ป.6/3

8 6797 เด็กชายรัชพล สวางศรี ป.6/3

9 7279 เด็กชายธัญยธรณ ศรีเนตร ป.6/3

10 7521 เด็กชายพรหมพิริยะ นันทราทิพย ป.6/2

11 7528 เด็กชายกนกภัณฑ ศรีเรือง ป.6/2

12 8286 เด็กชายรุงคุณ รวมกระโทก ใหม

13 8289 เด็กชายธาวิน เกตุพุก ใหม

14 5875 เด็กหญิงวัลยา  ใจดี ป.6/3

15 5878 เด็กหญิงชนัญชิดา จิตรีฉาย ป.6/3

16 6318 เด็กหญิงนีรนุช เจริญแกวพันสี ป.6/2

17 6747 เด็กหญิงพรชนิตว ภูอารยะไพบูลย ป.6/2

18 6858 เด็กหญิงออริอานา ศุภิสรา มารีเฮเลน ดูบูโลซ ป.6/3

19 7222 เด็กหญิงพิมพพรรณ รัตนวงศ ป.6/3

20 7657 เด็กหญิงรัชนิชล วรกุลดํารงเดช ป.6/2

21 7905 เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธิ์เงิน ป.6/2

22 8165 เด็กหญิงเบญญารัศม์ิ ไชยสิทธิ์เสนา ป.6/2

23 8290 เด็กหญิงวาสินี สิมิโร ใหม

24 8293 เด็กหญิงกานตมณี ครรไลลักษ ใหม

25 8294 เด็กหญิงนภัสนันท พิทักษเตชกุล ใหม

26 8298 เด็กหญิงพลอยชมพู แสงเกียรติยุทธ ใหม

27 8307 เด็กหญิงอมรรัตน แสงแจง ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.อัฑฒธพิชุตม นวนเทศ

ครูผูชวยช้ัน : ม.กรวีร สุดเนตร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

30/4/2020



ชาย: 14 หญิง: 13 รวม 27

NO NO-ID ป 62

1 5850 เด็กชายพิชชากร บุญชู ป.6/2

2 5896 เด็กชายศุภณัฏฐ ประมาณพล ป.6/1

3 5926 เด็กชายนพกร จันทรแสน ป.6/1

4 5935 เด็กชายวัชรพงศ บุญหาญ ป.6/2

5 6138 เด็กชายพอล เฮอรรีทส ป.6/1

6 6144 เด็กชายปภังกร สูตรสุข ป.6/1

7 6302 เด็กชายภูธน พ่ึงไทย ป.6/3

8 6484 เด็กชายอภินันท บัวผัน ป.6/3

9 7280 เด็กชายภัทรพล ไตเมฆ ป.6/3

10 7413 เด็กชายจิตติพัฒน คํานวรพร ป.6/3

11 7487 เด็กชายธนวัต กงพันราช ป.6/2

12 7599 เด็กชายศิริพงษ สิรินนทธนชัย ป.6/3

13 8287 เด็กชายณฐกร นุชอยู ใหม

14 8288 เด็กชายพชร ไชยศรี ใหม

15 5865 เด็กหญิงจุฑามาศ คงคชสิงห ป.6/3

16 5922 เด็กหญิงอริศรา สมตัว ป.6/3

17 5924 เด็กหญิงจรัสรวี สุพะนาม ป.6/3

18 5944 เด็กหญิงนงนภัส ชัยเสนา ป.6/1

19 6417 เด็กหญิงภวิตรา สิงหเกิด ป.6/1

20 6860 เด็กหญิงชยิสรา ขันโท ป.6/1

21 6959 เด็กหญิงวิลาสินี ชินหงษ ป.6/2

22 7195 เด็กหญิงติณณา เตชะเรืองฤทธิ์กุล ป.6/3

23 7681 เด็กหญิงธัญชนก ดินประเสริฐ ป.6/1

24 7710 เด็กหญิงกุลณัฐฐา งามขําสิทธิสีห ป.6/1

25 8291 เด็กหญิงศิรตา ชิโนทัย ใหม

26 8292 เด็กหญิงปยาพัชร เนตรวงศ ใหม

27 8296 เด็กหญิงอนัญญา นพคุณ ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.พัชรี พันละบาล

ครูผูชวยช้ัน : ม.เจนณรงค สันติวงษ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

30/4/2020



ชาย: 10 หญิง: 19 รวม 29

NO NO-ID ป 62

1 5640 เด็กชายณภัทร กฤชคฤหาสน ม.1

2 5655 เด็กชายธงชัย ตังชนะโชติ ม.1

3 5659 เด็กชายพชรพล จงอาสา ม.1

4 6438 เด็กชายปฐวิกานต กอบกิจรุงเรือง ม.1

5 6440 เด็กชายรัฐศาสตร จารุเจตน ม.1

6 7410 เด็กชายกันตพัฒน ถาวรพิริยพงษ ม.1

7 7522 เด็กชายอรรถพันธ นันทราทิพย ม.1

8 7962 เด็กชายนีโอ คอลิน เบียร ม.1

9 8089 เด็กชายทรรศนวัสส หลิมวานิช ม.1

10 8091 เด็กชายกิตติภัทร วงษนุช ม.1

11 5678 เด็กหญิงณัฐธยาน บัติดอน ม.1

12 5695 เด็กหญิงพิมนภัส กลีบพุฒ ม.1

13 5724 เด็กหญิงชนิดาภา ชินพร ม.1

14 5967 เด็กหญิงศิรมณี ศิลศร ม.1

15 6418 เด็กหญิงปานวาด พันธุแนน ม.1

16 6419 เด็กหญิงนรกมล อุนยะวงษ ม.1

17 6421 เด็กหญิงมนัสนันท เศรษฐหิรัญ ม.1

18 6422 เด็กหญิงณิชานันท กฤตพัฒนากุล ม.1

19 6488 เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดลี ม.1

20 6705 เด็กหญิงสุพรรณิการ เรืองปรีชา ม.1

21 6779 เด็กหญิงณัฐพร บุณศรีรัตน ม.1

22 7094 เด็กหญิงขวัญแกว คูประสิทธ์ิ ม.1

23 7687 เด็กหญิงธัญญารัตน จุยลําเพ็ญ ม.1

24 8092 เด็กหญิงธารารัตน จิตมะณี ม.1

25 8093 เด็กหญิงจุฑาทิพย พุทธะเลิศพงศ ม.1

26 8094 เด็กหญิงพรนัชชา พันธสวัสดิ์ ม.1

27 8095 เด็กหญิงธนภร วิระนนท ม.1

28 8104 เด็กหญิงกัญญารัตน พวงสมบัติ ม.1

29 8295 เด็กหญิงมติสวรรค เพ็งยอด ใหม

ครูประจําช้ัน : ม.กิติมา เสริมปรุงสุข

ครูผูชวยช้ัน : ม.ศิริลักษณ สุภาจรูญ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน  ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 2

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

30/4/2020



ชาย: 26 หญิง: 17 รวม 43

NO NO-ID ป 62

1 5322 เด็กชายศิริศักดิ์ กลินณศักดิ์ ม.2

2 5326 เด็กชายพศิน ตันติผาติ ม.2

3 5328 เด็กชายกิตติภพ ธันยะปาลิต ม.2

4 5367 เด็กชายศิรชัช กลางมณี ม.2

5 5375 เด็กชายนิธิพัฒน ดํารงวาจาสัตย ม.2

6 5377 เด็กชายภูริภัทร จันทรปาน ม.2

7 5379 เด็กชายรัชพล วุฒิศิริศาสตร ม.2

8 5594 เด็กชายธาราวุธ คุมทอง ม.2

9 5601 เด็กชายสุทธิวัตร เอกพร ม.2

10 5602 เด็กชายประฏิพน เกิดโชคงาม ม.2

11 5610 เด็กชายปกรณ เจริญพรภิรักษ ม.2

12 5973 เด็กชายธีทัต ณ ลําพูน ม.2

13 5974 เด็กชายศุภกร มาลัยกฤษณะชลี ม.2

14 6084 เด็กชายปภังกร สวางจิต ม.2

15 6648 เด็กชายธนเดช องอาจทวีชัย ม.2

16 6649 เด็กชายวชิรศักดิ์ เพชรปานกัน ม.2

17 6891 เด็กชายธนกฤต ลอดเลิศ ม.2

18 7079 เด็กชายปฏิภาณ ใจเฉื่อย ม.2

19 7504 เด็กชายณัฐพัชร ดัดวงษ ม.2

20 7907 เด็กชายวรรรธร มากสาคร ม.2

21 7908 เด็กชายจักรศิศิษ ทองม่ัน ม.2

22 7909 เด็กชายหัสวรรต สิมมาลี ม.2

23 7910 เด็กชายกรภัทร เขียนสอาด ม.2

24 7954 เด็กชายกันตพิชญ ประกอบแกว ม.2

25 8142 เด็กชายอัฏฐวัฒน สัมมาโภชนภา ม.2

26 8143 เด็กชายณภัทร เนตรจั่น ม.2

27 5381 เด็กหญิงณัฐกฤตา เบญจมาศ ม.2

28 5394 เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย ม.2

29 5614 เด็กหญิงทิพรัตน สถาพรธนาสิน ม.2

30 5615 เด็กหญิงวลัยทิพย เช่ียวเจริญ ม.2

31 5619 เด็กหญิงกนกวรรณ วีรชาติไกรเกริก ม.2

32 5625 เด็กหญิงณัชชา มาฟูดํารง ม.2

33 6079 เด็กหญิงกัญญาวีร วงษาสุข ม.2

34 6110 เด็กหญิงพิชามญธุ รุงสวาง ม.2

35 6121 เด็กหญิงปุณยนุช สุวรรณเวศน ม.2

36 6291 เด็กหญิงสุมัยยะห คณโฑทอง ม.2

37 6445 เด็กหญิงวริณฎา คุมเมือง ม.2

38 6799 เด็กหญิงพุทน้ําบุตร แสงสุข ม.2

39 7911 เด็กหญิงศิริกาญจน จันทรเทศ ม.2

40 7912 เด็กหญิงปฏิมาภรณ สุภาภรณ ม.2

41 7914 เด็กหญิงพิมพลภัส เงินประสพสุข ม.2

42 7915 เด็กหญิงปริยาภัทร โภคา ม.2

43 7956 เด็กหญิงสุทธาสิณีย สิทธิวงศ ม.2

ครูประจําช้ัน: ม.สุนิศา พรศรี

ครูผูชวยช้ัน : ม.วีรนนท พงษเสือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี

รายชื่อนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 3

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล

ไลนกลุมหอง

ม.3

30/4/2020


