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ชาย: 17 หญิง: 20 รวม 37

NO NO-ID ปี60

1 6924 เด็กชายณัฐภูมินทร์ วิสิฐสิริโชค อ.2/2

2 7052 เด็กชายษิลายุ มุสิกะปาน อ.2/4

3 7114 เด็กชายธนภัทร ศรีรักษา อ.2/1

4 7130 เด็กชายศุภกร ช้างโฉม อ.2/1

5 7145 เด็กชายชยพล ช่วยค้ําชู อ.2/2

6 7167 เด็กชายณักษ์ สารวงศ์ อ.2/1

7 7202 เด็กชายฉัตรชนก ลิ้มสังกาศ อ.2/4

8 7287 เด็กชายภควัต สุดงาม อ.2/3

9 7302 เด็กชายปภาวิน กันตะศิริ อ.2/4

10 7320 เด็กชายพีรวิชญ์ ลียากาศ อ.2/2

11 7348 เด็กชายภควัฒน์ พันอะนุ อ.2/2

12 7350 เด็กชายนพคุณ สอาดลออ อ.2/3

13 7356 เด็กชายอินทัช สุรัตพิพิธ อ.2/4

14 7394 เด็กชายวงศพัทธ์ คํานวรพร อ.2/1

15 7400 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ยาศิรินทร์ อ.2/3

16 7416 เด็กชายตรัย พงศ์ภราดร อ.2/3

17 7652 เด็กชายชัชพล จอมคําสิงห์ อ.2/1

18 7046 เด็กหญิงกมลวัลย์ เทพลิบ อ.2/1

19 7115 เด็กหญิงจิณัฐตา บริสุทธ์ิพานิช อ.2/4

20 7192 เด็กหญิงชญานภัส สารสิทธ์ิ อ.2/3

21 7217 เด็กหญิงกันกมล จารุจินดา อ.2/3

22 7244 เด็กหญิงกัณฐิกา ห้าวหาญ อ.2/3

23 7246 เด็กหญิงมินตรา ศรีสุระ อ.2/2

24 7252 เด็กหญิงณัฐธิดา ดัดวงษ์ อ.2/1

25 7265 เด็กหญิงภัคฐิชา คํามา อ.2/4

26 7292 เด็กหญิงกันต์วรัทย์ ตรีโอษฐ์ อ.2/4

27 7296 เด็กหญิงพัชรนันท์ นิธิชัยพัฒนากิจ อ.2/2

28 7304 เด็กหญิงศรพิทยา สาวะรด อ.2/2

29 7309 เด็กหญิงเมธาพร ดํารงสันติกุล อ.2/3

30 7321 เด็กหญิงญาริณดา ป้ันประสงค์ อ.2/1

31 7403 เด็กหญิงอนัตตา ใสเศวตวารี อ.2/1

32 7463 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พุ่มโพธ์ิงาม อ.2/2

33 7465 เด็กหญิงพชิรา ทองพันธ์ อ.2/4

34 7497 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์ คูณศิริคณาพงษ์ อ.2/2

35 7499 เด็กหญิงสุธิรา เมืองเจริญ อ.2/1

36 7516 เด็กหญิงอภิสรา แก้วรัตน์ อ.2/4

37 7863 เด็กหญิงวรรณกร ไชยสาร ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.จิราภรณ์ แป้นโพธ์ิ

ครูคู่ชั้น : ม.ยุพา ศรีคํามา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 17 หญิง: 21 รวม 38

NO NO-ID ปี60

1 7043 เด็กชายชิติพัทธ์ เพ่ิมสกุล อ.2/4

2 7139 เด็กชายณัฐพัฒน์ รอดโฉม อ.2/2

3 7168 เด็กชายธีรเมธ สินทา อ.2/1

4 7209 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ เสนาะวาที อ.2/3

5 7237 เด็กชายแทนคุณ มีชูแสง อ.2/4

6 7240 เด็กชายฐิติชัย ฉินนะโสต อ.2/2

7 7241 เด็กชายภูฤทธ์ิ ศรีนาค อ.2/2

8 7242 เด็กชายชนกันต์ ธรรมย่ิง อ.2/1

9 7263 เด็กชายคณินธีร์ มังกรทอง อ.2/4

10 7264 เด็กชายวิชยา ใยทา อ.2/2

11 7288 เด็กชายกวิน แก้วไทย อ.2/3

12 7397 เด็กชายกิตติภพ บุญสะอาด อ.2/2

13 7419 เด็กชายนิชคุณ ชัยโพธ์ิศรี อ.2/1

14 7421 เด็กชายพัชรพล ศรียานนท์ อ.2/3

15 7674 เด็กชายวชิรวิทย์ สําลี อ.2/4

16 7744 เด็กชายภัทรดนัย เทศไทย อ.2/3

17 7861 เด็กชายปองภพ ศรีชานิล ใหม่

18 7042 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ แก้วมงคล อ.2/4

19 7045 เด็กหญิงพิชญ์สินี ชวกรชื่นกลิ่น อ.2/3

20 7048 เด็กหญิงณัฐณิชา ขันเชื้อ อ.2/4

21 7049 เด็กหญิงชัชพิชา พรรักษมณี อ.2/1

22 7050 เด็กหญิงปาณิสรา เปาวิมาน อ.2/2

23 7102 เด็กหญิงทิพย์ชยากร ชุนงาม อ.2/1

24 7175 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รูปทอง อ.2/4

25 7205 เด็กหญิงฐานิด แสงสว่าง อ.2/4

26 7247 เด็กหญิงธมนต์รัตน์ จารุจุฑารัตน์ อ.2/3

27 7248 เด็กหญิงสุภัสรีญา มีชูแสง อ.2/4

28 7249 เด็กหญิงปุณยาพร จิตต์ตั้ง อ.2/2

29 7266 เด็กหญิงกัญญาพัชร สกุลเลิศ อ.2/1

30 7272 เด็กหญิงชนัญชิดา คําดี อ.2/3

31 7297 เด็กหญิงพรพัทธมนต์ ระนาดแก้ว อ.2/4

32 7308 เด็กหญิงปุญญิศา ชูนินนาท อ.2/2

33 7312 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์โต อ.2/1

34 7314 เด็กหญิงนวิยา คล้ายหะนา อ.2/2

35 7488 เด็กหญิงนริศรา กงพันราช อ.2/3

36 7505 เด็กหญิงภิรัชญา ลิขนะจุล อ.2/1

37 7654 เด็กหญิงกรพินธ์ุ ชะตะ อ.2/2

38 7864 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีอินทร์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.ชนัษฎา เอิบโพธ์ิกลาง

ครูคู่ชั้น : ม.สมยงค์ หอมเลิศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 18 หญิง: 20 รวม 38

NO NO-ID ปี60

1 7186 เด็กชายสันต์ภิเษก เดสูงเนิน อ.2/2

2 7210 เด็กชายจิรัฎฐ์ นุ่มประเสริฐ อ.2/3

3 7234 เด็กชายพลัฎฐ์ สุวรรณเพ็ชร อ.2/2

4 7262 เด็กชายธีทัต หิมสุภาพ อ.2/4

5 7289 เด็กชายเทพพิทักษ์ ปานขวัญ อ.2/3

6 7300 เด็กชายภัทรภูมิ เป้าสกุล อ.2/4

7 7334 เด็กชายกันตพงษ์ ศรีทองบริบูรณ์ อ.2/1

8 7335 เด็กชายธชย กาญจนะ อ.2/4

9 7398 เด็กชายปรัชญา ธาระจักร์ อ.2/4

10 7399 เด็กชายธาวิน ครุฑขุนทด อ.2/2

11 7420 เด็กชายภีมฌ์ชยุตร ขันจอก อ.2/1

12 7422 เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่พัว อ.2/3

13 7443 เด็กชายเร นัทธนิล วิลเลียรู เอล ม๊ากโบโอ๊ะ อ.2/2

14 7454 เด็กชายวชิรวิชญ์ แจ้งวงษ์วรัศ อ.2/3

15 7477 เด็กชายอติรุจ บัวระภา อ.2/4

16 7704 เด็กชายอรรถนนท์ บุญนาที อ.2/3

17 7809 เด็กชายพิษณุ ภูครองทอง ใหม่

18 7862 เด็กชายรัชพล อ่ิมด้วยบุญ ใหม่

19 7041 เด็กหญิงณภัสชิชาญาท์ ชูศรี อ.2/2

20 7047 เด็กหญิงนภสร ศิลา อ.2/1

21 7051 เด็กหญิงวาริ คุ้มสว่าง อ.2/2

22 7081 เด็กหญิงสิริกานต์ คงสุวรรณ อ.2/3

23 7101 เด็กหญิงพิรุณพร พวกแสน อ.2/2

24 7147 เด็กหญิงพิชามญชุ์ จตุพิพิธพร อ.2/1

25 7223 เด็กหญิงพรพิรุฬห์ ดีรอด อ.2/4

26 7226 เด็กหญิงปวริศา รักษาวงษ์ อ.2/4

27 7243 เด็กหญิงนภัสวรรณ ใบแก้ว อ.2/4

28 7267 เด็กหญิงสุภชา คําภา อ.2/1

29 7294 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สมบูรณ์ อ.2/2

30 7295 เด็กหญิงภณุดา กอบธัญกิจ อ.2/3

31 7310 เด็กหญิงปริยากร เจียมจิตร อ.2/2

32 7338 เด็กหญิงวรรณกานต์ มาสาร อ.2/1

33 7352 เด็กหญิงสุธิธิดา ทองก้อน อ.2/3

34 7359 เด็กหญิงนวพร ชั่งใจ อ.2/2

35 7367 เด็กหญิงพิมพ์พิศา มาตรนอก อ.2/1

36 7368 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ริ้วทอง อ.2/4

37 7527 เด็กหญิงดลดากร นรสิงห์ อ.2/1

38 7865 เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเภาทอง ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุนันทา สีดา

ครูคู่ชั้น : ม.อุไรรัตน์ หอทัมทิม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 18 หญิง: 18 รวม 36

NO NO-ID ปี60

1 7044 เด็กชายธนวัชร์ พัทธยุติ อ.2/1 อ.3/4

2 7188 เด็กชายชยพล กาญจนพนากุล อ.2/2 อ.3/4

3 7220 เด็กชายชิราธร ศรีแป๊ะบัว อ.2/3 อ.3/4

4 7224 เด็กชายพศวีร์ ธาราภูมิ อ.2/2 อ.3/4

5 7238 เด็กชายพิทยุตฆ์ คํามีอ้าย อ.2/1 อ.3/4

6 7239 เด็กชายธนวิชญ์ เก้ือกระโทก อ.2/1 อ.3/4

7 7301 เด็กชายพุฒิเดช พัสลัง อ.2/4 อ.3/4

8 7303 เด็กชายปวรรุจ ปานสูง อ.2/3 อ.3/4

9 7333 เด็กชายนิติธร ชิดชอบ อ.2/2 อ.3/4

10 7337 เด็กชายสรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน อ.2/1 อ.3/4

11 7351 เด็กชายศุภกร ตระกูลแก้ว อ.2/4 อ.3/4

12 7446 เด็กชายพิชญพล จันทร์พิทักษ์ อ.2/3 อ.3/4

13 7474 เด็กชายอนาวินทร์ เขียวทรัพย์ อ.2/4 อ.3/4

14 7489 เด็กชายปพนศักดิ์ คําปวง อ.2/1 อ.3/4

15 7508 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ นุ่มผ่อง อ.2/3 อ.3/4

16 7577 เด็กชายจิโรจ โตสกุล อ.2/4 อ.3/4

17 7678 เด็กชายรัชชานนท์ ชุมสร้อย อ.2/2 อ.3/4

18 7921 เด็กชายจารุวิทย์ หนาแน่น ใหม่ อ.3/4

19 7116 เด็กหญิงญาณัจฉรา เอลกวัฒน์ อ.2/2 อ.3/4

20 7181 เด็กหญิงพรพร ห่อเล อ.2/1 อ.3/4

21 7250 เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์ข่ิน อ.2/1 อ.3/4

22 7251 เด็กหญิงกัญญาพัชร ไมตรีประศาสน์ อ.2/2 อ.3/4

23 7268 เด็กหญิงพิชญ์รวี ตันอารีย์ อ.2/1 อ.3/4

24 7291 เด็กหญิงพรทิชา พ่ึงแสง อ.2/4 อ.3/4

25 7298 เด็กหญิงนันท์นภัทร ไตรรัตน์ อ.2/2 อ.3/4

26 7306 เด็กหญิงกมลพรชนก แจ่มเหลือ อ.2/3 อ.3/4

27 7313 เด็กหญิงณภัทร บางผึ้ง อ.2/4 อ.3/4

28 7349 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จรรยา อ.2/2 อ.3/4

29 7357 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ หล่อประเสริฐ อ.2/1 อ.3/4

30 7358 เด็กหญิงวรพัตรา ศรีพันธ์ อ.2/4 อ.3/4

31 7376 เด็กหญิงฐานิตารัชต์ โพธ์ิทอง อ.2/4 อ.3/4

32 7401 เด็กหญิงปัญญดา แย้มวงษ์ อ.2/1 อ.3/4

33 7402 เด็กหญิงบุษปศร เจริญวงศ์ อ.2/2 อ.3/4

34 7404 เด็กหญิงดากานดา โจมสติ อ.2/3 อ.3/4

35 7495 เด็กหญิงสโรชา บุษปฤกษ์ อ.2/3 อ.3/4

36 7928 เด็กหญิงณัฐธิดา สีนวล ใหม่ อ.3/4

ครูประจําชั้น : ม.วิไลพร พรประทุม

ครูคู่ชั้น : ม.นิภา เชื้อเนียม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018


