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ชาย: 17 หญิง: 14 รวม 31

NO NO-ID ปี 60

1 7189 เด็กชายฐปนนท์ ขําสนิท อ.1/1

2 7204 เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูทองเทียม อ.1/3

3 7355 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติพหล อ.1/2

4 7373 เด็กชายธัญเทพ ย้ิมใย อ.1/4

5 7490 เด็กชายธนกฤต จันทร์ทิพย์ อ.1/3

6 7571 เด็กชายพงศ์เทพ ธรารักษ์ อ.1/2

7 7573 เด็กชายปวเรศ วงศ์ไทย อ.1/1

8 7581 เด็กชายคุณากร กลิ่นขจร อ.1/1

9 7584 เด็กชายธนากร ไชยโพธ์ิ อ.1/4

10 7607 เด็กชายฉัตรดนัย วงค์ชมภู อ.1/1

11 7608 เด็กชายกาณฑ์ ตั้งวิริยะพาณิขย์ อ.1/2

12 7612 เด็กชายศุภพงศ์ จิโรจน์วงศ์ อ.1/3

13 7640 เด็กชายพีรณัฐ ใสเศวตวารี อ.1/4

14 7669 เด็กชายพัสกร ชมชิดเจริญสุข อ.1/1

15 7670 เด็กชายปัณณทัต นวลสังข์ อ.1/2

16 7750 เด็กชายชัยพิพัฒน์ บุญถนอม อ.1/4

17 7857 เด็กชายอนุวัฒน์ แจ้งอรุณ ใหม่

18 7190 เด็กหญิงณัชชนม์ สมบูรณ์ อ.1/1

19 7227 เด็กหญิงภัคพร จิตหาญ อ.1/2

20 7228 เด็กหญิงชัญญา อ่องคุ่ม อ.1/3

21 7230 เด็กหญิงสุกฤตา สมบูรณ์ อ.1/4

22 7392 เด็กหญิงณัฐิดา อยู่เพ็ชร อ.1/1

23 7461 เด็กหญิงสุทธลิดา แจงเชื้อ อ.1/2

24 7511 เด็กหญิงกวิณตรา ขันธเกษ อ.1/3

25 7575 เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณพันธ์ อ.1/1

26 7576 เด็กหญิงสวิตตา กล่ําวงศ์ อ.1/2

27 7588 เด็กหญิงนัฐชานันท์ บุญคูณ อ.1/4

28 7591 เด็กหญิงธมนพัชร์ คุ้มญาติ อ.1/3

29 7723 เด็กหญิงดาวิกา ทรัพย์ไพ อ.1/1

30 7732 เด็กหญิงภาวิดา วิเลขรัตน์ อ.1/3

31 7858 เด็กหญิงณัฏฐริกา เลิศไชย ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.วิภาวดี ปุ๋ยนอก

ครูคู่ชั้น : ม.บุญตา เกตุตระกูล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 16 หญิง: 13 รวม 29

NO NO-ID ปี 60

1 7271 เด็กชายคุณากร ลิ้นจ่ีขาว อ.1/3

2 7462 เด็กชายพลวรรธน์ ศิริโนนรัง อ.1/1

3 7556 เด็กชายคณพศ ส่งเสริม อ.1/2

4 7557 เด็กชายเหมภาส สุวรรณเมนะ อ.1/3

5 7572 เด็กชายภาสวีร์ ขจรศิลป์ อ.1/3

6 7601 เด็กชายกิตติเดช รีชา อ.1/4

7 7609 เด็กชายรนพีฆ์ ใบแก้ว อ.1/3

8 7611 เด็กชายพชร ปานจันทร์ อ.1/2

9 7615 เด็กชายปุญญพัฒน์ ป่ินเขียว อ.1/1

10 7662 เด็กชายธีรเมท แก้วบวร อ.1/2

11 7672 เด็กชายณัฏฐ์ กุระดี อ.1/4

12 7690 เด็กชายรัฐสภา เกียรติวินัยสกุล อ.1/1

13 7691 เด็กชายธนพัต สงวนใจ อ.1/3

14 7748 เด็กชายกันตณัฐ วิวะรินทร์ อ.1/2

15 7762 เด็กชายธันวา วงค์ฉายา อ.1/4

16 7774 เด็กชายชิติพัทธ์ ลือชัยวัฒนะโสภณ อ.1/1

17 7232 เด็กหญิงสุกฤตา คําดี อ.1/1

18 7233 เด็กหญิงอภิชญา ปิยะวาณิชย์สกุล อ.1/3

19 7365 เด็กหญิงณัชรัตน์ สุขสิงห์ อ.1/4

20 7472 เด็กหญิงดอยวาว พิมพ์แก้ว อ.1/2

21 7476 เด็กหญิงจิณาพัฒน์ มูลศรี อ.1/2

22 7501 เด็กหญิงกนกรัตน์ สารีชัย อ.1/1

23 7559 เด็กหญิงวริศรา ดวงศรี อ.1/3

24 7589 เด็กหญิงไอศิกา สิรินนท์ธนชัย อ.1/2

25 7590 เด็กหญิงพัทธนันท์ รัตนภิญโญพิทักษ์ อ.1/1

26 7592 เด็กหญิงพิชญ์ณาลัลณ์ วิมุตตาสี อ.1/4

27 7619 เด็กหญิงลภัสรดา อินสว่าง อ.1/4

28 7689 เด็กหญิงยศระวี บุญภา อ.1/4

29 7859 เด็กหญิงกิรณา สมัครการ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.ณัฐธิดา ใยโฉม

ครูคู่ชั้น : ม.สุภัค พชสิทธ์ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 16 หญิง: 14 รวม 30

NO NO-ID ปี 60

1 7191 เด็กชายฤชภณ สุทธไชย อ.1/2

2 7415 เด็กชายชิษณพงศ์ ห้าวหาญ อ.1/3

3 7469 เด็กชายสุภาคิณ วงษ์กลม อ.1/4

4 7496 เด็กชายลิปปกร ปู่ศรี อ.1/2

5 7513 เด็กชายเอกณัฏฐ อมรประดิษฐ อ.1/1

6 7585 เด็กชายกฤตานนท์ กาวี อ.1/1

7 7604 เด็กชายธภัทร มาตาพิทักษ์ อ.1/2

8 7610 เด็กชายปัณณธร กุลอภิรักษ์ อ.1/4

9 7639 เด็กชายศิวกร ประดับมุข อ.1/1

10 7650 เด็กชายตรงกร แสวงทรัพย์ อ.1/2

11 7651 เด็กชายกรวิชญ์ รอดอุตส่าห์ อ.1/3

12 7688 เด็กชายพีรากร พลอยบุตร อ.1/4

13 7702 เด็กชายเอ้ือกิจ นิธิศฐิตานันท์ อ.1/1

14 7708 เด็กชายลาภิศ มาตรนอก อ.1/3

15 7714 เด็กชายกันต์คุณัชญ์ ศิลาภากุล อ.1/2

16 7772 เด็กชายวัชรพงษ์ พันธ์ุมาปภา อ.1/4

17 7261 เด็กหญิงณัฐนรี บุญวงษ์ อ.1/2

18 7374 เด็กหญิงปุณรดา อินทร์โต อ.1/1

19 7439 เด็กหญิงธยาดา เที่ยงตรง อ.1/4

20 7470 เด็กหญิงชญาภา อิทธิพลโสภา อ.1/3

21 7512 เด็กหญิงลลิตา แตงอ่อน อ.1/1

22 7530 เด็กหญิงนรินทร์พร กองแก้ว อ.1/3

23 7558 เด็กหญิงพลอยปภัส สันติวงศ์สกุล อ.1/2

24 7603 เด็กหญิงปัณฑารีย์ มะลิ อ.1/2

25 7613 เด็กหญิงพิชญา งามจันทราทิพย์ อ.1/3

26 7616 เด็กหญิงปัญญสิริย์ หนูสวัสดิ์ อ.1/1

27 7683 เด็กหญิงกุลริศา แตงชุ่ม อ.1/4

28 7699 เด็กหญิงปุณยภา ขุริรัง อ.1/4

29 7727 เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรประสิทธ์ิ อ.1/3

30 7860 เด็กหญิงชาลิสา บุญธรรม ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.จริยาพร วิทยาพาสุข

ครูคู่ชั้น : ม.นงค์ลักษณ์ พิมพ์ปรุ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 17 หญิง: 13 รวม 30

NO NO-ID ปี 60

1 7346 เด็กชายนภัทร หมู่โสภณ อ.1/2

2 7386 เด็กชายชยพล สายทินกร อ.1/2

3 7545 เด็กชายปุณยวัชร์ คําศรี อ.1/1

4 7570 เด็กชายวงศธร สุขทวี อ.1/4

5 7582 เด็กชายธีธัช เสาศิริ อ.1/2

6 7586 เด็กชายปภาวิน เฉ่ือยไธสง อ.1/3

7 7602 เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉลิมวัฒน์ อ.1/1

8 7605 เด็กชายศิวกร ชูปัญญา อ.1/3

9 7642 เด็กชายภูกวิน พวงสําโรง อ.1/2

10 7649 เด็กชายกฤติเดช ศรีสังวร อ.1/1

11 7653 เด็กชายพีรวัศ เผ่ารัชตพิบูลย์ อ.1/4

12 7685 เด็กชายนิชต ชมชื่นจิตร์ อ.1/2

13 7712 เด็กชายมโนรัตน์ มั่นประเทศ อ.1/3

14 7718 เด็กชายไตรเทพ พรหมมา อ.1/4

15 7743 เด็กชายรุจจกรณ์ อุดมสุรบัลลังก์ อ.1/1

16 7754 เด็กชายปัญญากร ปุ๋ยนอก อ.1/3

17 7808 เด็กชายโมทะกะ ชัยเสนา ใหม่
18 7231 เด็กหญิงปวีร์ธิดา คําศรี อ.1/2

19 7375 เด็กหญิงโยษิตา ส่งสวัสดิ์เกียรติ อ.1/1

20 7391 เด็กหญิงพลอยพัชชา วิเชียร อ.1/2

21 7546 เด็กหญิงปุณญนุช หมื่นชนะสงคราม อ.1/1

22 7574 เด็กหญิงอาภาพิชญ์ เถ่ือนไพร อ.1/4

23 7587 เด็กหญิงศศินันท์ ศิริทรัพย์ อ.1/3

24 7614 เด็กหญิงพิมพ์วิภา อุ่นประเสริฐ อ.1/4

25 7617 เด็กหญิงมินธิดา อ้นโต อ.1/2

26 7618 เด็กหญิงนารีรัตน์ เจริญแก้วพันสี อ.1/3

27 7694 เด็กหญิงสุพิชชา มณีขาว อ.1/4

28 7701 เด็กหญิงทัศพร อินทร์มา อ.1/2

29 7713 เด็กหญิงชนัญญา สุริยะสาร อ.1/1

30 7920 เด็กหญิงวริศรา คงคาลึก ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.ญาณีกานต์ ลาเหลา

ครูคู่ชั้น : ม.นรินทร์พร โตเอ่ียม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018


