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ชาย: 22 หญิง: 15 รวม 37
NO NO-ID ปี60
1 6806 เด็กชายณปภัช วิชัยดิษฐ์ อ.3/4

2 6982 เด็กชายณัฐวรรธน์ กัณฑภา อ.3/1

3 6985 เด็กชายณัฐชนนท์ นนสกุล อ.3/3

4 6989 เด็กชายดนุวัศ สุรัตนโสภณ อ.3/4

5 7018 เด็กชายสิทธา แสนรัก อ.3/4

6 7034 เด็กชายพิสิษฐ์ จินภักดี อ.3/2

7 7056 เด็กชายกันตวัฒน์ ภิรมย์เอม อ.3/4

8 7061 เด็กชายจิรอิทธ์ิ คงดํา อ.3/1

9 7062 เด็กชายกิตติศักดิ์ อบมา อ.3/4

10 7085 เด็กชายทีปกร แป้นตระกูล อ.3/3

11 7095 เด็กชายมิ่งมงคล สุวรรณมงคล อ.3/1

12 7106 เด็กชายสรสิช อินทร์มา อ.3/3

13 7118 เด็กชายปุณณวิชย์ นวลสังข์ อ.3/1

14 7119 เด็กชายมาฆฐากูร ชูใจ อ.3/1

15 7182 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ ห่อเล อ.3/2

16 7253 เด็กชายชยพล ปิยะวาณิชย์สกุล อ.3/3

17 7255 เด็กชายนันท์นภัส สุวรรณเพ็ชร อ.3/2

18 7315 เด็กชายคมน์ธรรศ กุลฉิม อ.3/1

19 7594 เด็กชายกิตติพัทธ์ ดําพลงาม อ.3/1

20 7621 เด็กชายวิชญพล น้ําผึ้ง อ.3/4

21 7655 เด็กชายธนภูมิ ประดับมุข อ.3/4

22 7957 เด็กชายณัฏฐนันท์ บําเพ็ญวัฒนา ใหม่
23 6935 เด็กหญิงพิชญาภร พรหมเมศ อ.3/3

24 6939 เด็กหญิงอธิชนันท์ เชื้อเกตุ อ.3/4

25 6945 เด็กหญิงอตินุช รัตนผ่องใส อ.3/2

26 6946 เด็กหญิงณิชมน เสมามอญ อ.3/4

27 6949 เด็กหญิงปรวีร์ สุวรรณสิงห์ อ.3/1

28 6993 เด็กหญิงศศิธร แข็งแรง อ.3/3

29 6997 เด็กหญิงธนันญ์ภร จันทร์แจ่มศรี อ.3/1

30 7021 เด็กหญิงปณิชา สิงหะ อ.3/4

31 7025 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุตราช อ.3/1

32 7184 เด็กหญิงธันย์ญรัศม์ สุทธไชย อ.3/1

33 7256 เด็กหญิงพชรมณ กุตตะนันท์ อ.3/1

34 7533 เด็กหญิงปภาดา วงษ์มณี อ.3/1

35 7547 เด็กหญิงกัญญาภัค สุวรรณ อ.3/2

36 7872 เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา จันทร์เนียม ใหม่
37 7936 เด็กหญิงชญาณิศา ชั่งพา ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุดสาคร ฉายเนตร
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ญาดา โชคสวัสดิ์ภิญโญ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 19 หญิง: 18 รวม 37
NO NO-ID ปี60
1 6980 เด็กชายปยุต สายธนู อ.3/3

2 6984 เด็กชายธนกฤต พลเย่ียม อ.3/1

3 6988 เด็กชายธเนษฐ นิธิศฐิตานันท์ อ.3/1

4 7011 เด็กชายโชคชาญชัย แดงวิบูลย์ อ.3/1

5 7016 เด็กชายภัททิยะ สุวรรณรัตน์ อ.3/3

6 7019 เด็กชายปัฐวีร์ อุดมพันธ์ุ อ.3/2

7 7036 เด็กชายภูเบศ แซ่เซียว อ.3/2

8 7082 เด็กชายวิชญ์พล ผาสุข อ.3/2

9 7096 เด็กชายวิฐิณัฐ ขวัญมิ่ง อ.3/2

10 7097 เด็กชายฐิติวัชร์ จันทรวงษ์ อ.3/4

11 7131 เด็กชายธีร์ธวัช ระดมสุข อ.3/3

12 7159 เด็กชายอติวิชญ์ ปานดี อ.3/1

13 7185 เด็กชายฑีฆาญุ ภูมิไชยา อ.3/2

14 7323 เด็กชายพิชญ์ชฏะ ชมชื่นจิตร์ อ.3/3

15 7509 เด็กชายสิปปกร ลัดครบุรี อ.3/2

16 7595 เด็กชายเศรษฐณัฐ ทรงเจียระพานิช อ.3/3

17 7622 เด็กชายธัชวรรธน์ กนกพารา อ.3/2

18 7636 เด็กชายชยพล ฤกษ์พิชัย อ.3/3

19 7949 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ รกไพร ใหม่
20 6941 เด็กหญิงณัฎธิดา แก้วตุมกา อ.3/3

21 6943 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เขตรชลาสินธ์ุ อ.3/1

22 6994 เด็กหญิงธธารา วาวแวว อ.3/4

23 6996 เด็กหญิงภัทรลภา หมอนอรุณ อ.3/3

24 6998 เด็กหญิงกชพรรณ สุธรรมชัย อ.3/3

25 7000 เด็กหญิงณภัทร เพชรฤทธ์ิ อ.3/4

26 7031 เด็กหญิงณฐวรินทร์ ใยโฉม อ.3/3

27 7065 เด็กหญิงแพรพิลัย รีวงษ์ อ.3/4

28 7098 เด็กหญิงพิมพ์นารา เรืองปรีชา อ.3/2

29 7110 เด็กหญิงภัทรวดี ขันทเวทย์ อ.3/3

30 7123 เด็กหญิงชนัญชิดา วงษาสุข อ.3/1

31 7269 เด็กหญิงณัฐพัชญ์ ชีวะพานิชย์ อ.3/2

32 7361 เด็กหญิงมุฑิตา บุญรัตน์ อ.3/3

33 7378 เด็กหญิงพรรณพัชร สุทธิประภา อ.3/4

34 7436 เด็กหญิงกัญชพร ทรัพย์สุทธิ อ.3/4

35 7711 เด็กหญิงกิรณา แก้ววัน อ.3/4

36 7730 เด็กหญิงอรชิสา จันทภูมิ อ.3/2

37 7870 เด็กหญิงชัญญานุช บํารุงเดช ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.มยุรี พรมอ่อน
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ปณิสรา ชูเชื้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 16 หญิง: 21 รวม 37
NO NO-ID ปี60
1 6931 เด็กชายเก้ือพงศ์ ดีรอด อ.3/2

2 6962 เด็กชายพัฒนพัฒน์ ตรีฤกษ์งาม อ.3/4

3 6990 เด็กชายภัทรภัทร ออกแมน อ.3/4

4 7009 เด็กชายปัณณ์ แสนรัก อ.3/1

5 7014 เด็กชายธีรเดช แสงจันทร์ อ.3/1

6 7060 เด็กชายณัฐภณ วรรธนณัฐ อ.3/1

7 7063 เด็กชายโกญจนาท อมรสุวรรณ อ.3/3

8 7064 เด็กชายณัฏฐ์ธร สําเภาพ่อค้า อ.3/4

9 7090 เด็กชายธนัท ปล้องเพ็ชร์ อ.3/3

10 7117 เด็กชายดนุเดช เลิศสกุล อ.3/2

11 7170 เด็กชายพศุตม์ อินทองช่วย อ.3/1

12 7176 เด็กชายธนกร จันทร์นวล อ.3/4

13 7254 เด็กชายศิส์ษ ชิตนาภรณ์ อ.3/3

14 7273 เด็กชายณัฏฐพล ปาณะศรี อ.3/3

15 7742 เด็กชายชยพล ช้างโฉม อ.3/3

16 7866 เด็กชายปภังกร อ๊ึงพานิช ใหม่
17 6933 เด็กหญิงปาลิตา เฉลิมวัฒน์ อ.3/4

18 6934 เด็กหญิงไอยวริญญ์ ไทรนนทรี อ.3/1

19 6937 เด็กหญิงรินรฎา สีรักษา อ.3/1

20 6938 เด็กหญิงวรัทยา เจริญแจ้ง อ.3/3

21 6981 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ชมชื่นสุข อ.3/3

22 7004 เด็กหญิงธนินภัสสร์ วงศ์พันธ์ อ.3/1

23 7023 เด็กหญิงกัณญิกา หมีนวล อ.3/1

24 7024 เด็กหญิงนิรชา สังฆะโต อ.3/2

25 7087 เด็กหญิงพลอยนภัส ท่าเจ็ง อ.3/3

26 7099 เด็กหญิงวิรธิภา คาน อ.3/2

27 7103 เด็กหญิงพิมพ์พิญญ์ มูลขุนทศ อ.3/3

28 7122 เด็กหญิงชนิดาภา ไชยโพธ์ิ อ.3/3

29 7125 เด็กหญิงปารณัท วงศ์หินกอง อ.3/2

30 7412 เด็กหญิงดวงตะวัน พวงมาลัย อ.3/4

31 7519 เด็กหญิงธัญวรัตญ์ คูณศิริคณาพงษ์ อ.3/3

32 7717 เด็กหญิงปาณิสรา จันทศร อ.3/4

33 7752 เด็กหญิงณัฐกานต์ นาคพิน อ.3/4

34 7871 เด็กหญิงชัญญา ใจศิริ ใหม่
35 7873 เด็กหญิงชนัญชิดา สุพิษะ ใหม่
36 7874 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีจําพลัง ใหม่
37 7875 เด็กหญิงจิณณ์สิดา อธิคมเสาวภาคย์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.พรรณผกา ยะมงคล
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.โสภิตตา อร่ามศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018
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ชาย: 18 หญิง: 18 รวม 36
NO NO-ID ปี60
1 6930 เด็กชายปุณยพัฒน์ ภู่คํา อ.3/1

2 6932 เด็กชายพิเชษฐ์ ร่าเริง อ.3/2

3 6944 เด็กชายพชรกร เสนคราม อ.3/2

4 6947 เด็กชายพนธกร แสงสุดตา อ.3/4

5 6983 เด็กชายกิตกันต์นนท์ ศรีจันทร์ อ.3/4

6 6992 เด็กชายปองคุณ สมัครวงศ์ อ.3/2

7 7015 เด็กชายกฤติเดช พรมเขียว อ.3/1

8 7054 เด็กชายจิรวัฒน์ สุกขะ อ.3/2

9 7058 เด็กชายปองคุณ วิเศษชาติ อ.3/3

10 7059 เด็กชายกฤษณะ วงศร อ.3/4

11 7083 เด็กชายสิรวิชญ์ หุ่นพงษ์ อ.3/3

12 7322 เด็กชายชลกรณ์ ชัยสวัส อ.3/3

13 7353 เด็กชายธนกร นันทศรี อ.3/4

14 7686 เด็กชายณัฐพล ประดิษฐกุล อ.3/1

15 7867 เด็กชายนรภัทร เลิศไชย ใหม่
16 7868 เด็กชายภาคิน หลักแก้ว ใหม่
17 7929 เด็กชายสรวิศ ล้ออุดมสมเจริญ ใหม่
18 7948 เด็กชายธนวัฒน์ เจริญศรี ใหม่
19 6936 เด็กหญิงปุญญิสา ภูทองเทียม อ.3/3

20 7003 เด็กหญิงกุลภัสสร์ อังฤทธานนท์ อ.3/4

21 7020 เด็กหญิงชญานภัส สร้อยบาง อ.3/2

22 7022 เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนภิญโญพิทักษ์ อ.3/2

23 7033 เด็กหญิงมธุรดา ทินช่วย อ.3/2

24 7066 เด็กหญิงภัทรภร ศิลาภากุล อ.3/2

25 7068 เด็กหญิงอัญรินทร์ นิธิชัยพัฒนากิจ อ.3/2

26 7069 เด็กหญิงอมิตา อมิตรพ่าย อ.3/3

27 7070 เด็กหญิงปิยะดา ดีรัศมี อ.3/4

28 7072 เด็กหญิงณัฐณิชา มิขันหมาก อ.3/3

29 7100 เด็กหญิงสุญาดา น้อยเจริญ อ.3/4

30 7124 เด็กหญิงพชรพิชามญชุ์ โมทิวงศ์ อ.3/1

31 7406 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาตรง อ.3/2

32 7423 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จริยสุธรรมกุล อ.3/4

33 7483 เด็กหญิงนวพร ศิริสลุง อ.3/2

34 7869 เด็กหญิงกวินตา เรืองทัพ ใหม่
35 7922 เด็กหญิงสุพิชชา บุญเปลี่ยน ใหม่
36 7938 เด็กหญิงศุภณัฐิดา งานพันธ์ุดิศร ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.กนกลักษณ์ ภู่ตุ่น
ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ณัฐศุภภัคกร ทองแท้

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล

7/5/2018


