
ชาย: 18 หญิง: 17 รวม 35

NO NO-ID ปี60

1 6659 เด็กชายปัณณวิชญ์ ภู่อารยะไพบูลย์ ป.1/1

2 6660 เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วมงคล ป.1/2

3 6663 เด็กชายปัณณวิชญ์ นาวิรัตน์ ป.1/2

4 6665 เด็กชายพชรพล รายณะสุข ป.1/1

5 6670 เด็กชายอาชว์ เถาว์ชาลี ป.1/3

6 6681 เด็กชายนภพล บรรเทิง ป.1/3

7 6703 เด็กชายวรพล จันตะเภา ป.1/1

8 6730 เด็กชายแทนคุณ สุขสุนทร ป.1/2

9 6791 เด็กชายสิทธินนท์ คําแย้ม ป.1/1

10 6793 เด็กชายก้องภพ ปีเจริญ ป.1/2

11 6802 เด็กชายกิตติธาดา จันตา ป.1/4

12 6810 เด็กชายรชต ศิริรัชตบุตร ป.1/1

13 6856 เด็กชายภูผา เรืองปรีชา ป.1/4

14 6950 เด็กชายจักรภัทร ลิ้มศิริสัมพันธ์ ป.1/4

15 6971 เด็กชายศุภกร ห่วงมิตร ป.1/1

16 7163 เด็กชายกันยกร ลิ้มสังกาศ ป.1/3

17 7407 เด็กชายณัฏฐ์ ก่ิงแก้ว ป.1/1

18 7425 เด็กชายศรัณย์รัชต์ กระจายโภชน์ ป.1/4

19 6655 เด็กหญิงช่อฟ้า ไชยดา ป.1/3

20 6657 เด็กหญิงสิริวิมนต์ ออกแมน ป.1/1

21 6672 เด็กหญิงอภิชญา หุ่นพงษ์ ป.1/2

22 6680 เด็กหญิงพิชฎา พรหมมา ป.1/2

23 6724 เด็กหญิงณัฐลัญช์ ปัญญาสงค์ ป.1/4

24 6757 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุขประเสริฐ ป.1/3

25 6768 เด็กหญิงอะตอม จําแนกรส ป.1/4

26 6825 เด็กหญิงพลอยปภัส ขิยะพัฒน์ ป.1/2

27 6881 เด็กหญิงพิชญาวี คําแก้ว ป.1/4

28 6908 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา วงษา ป.1/2

29 6926 เด็กหญิงนลินนิภา เหลืองอ่อน ป.1/2

30 6963 เด็กหญิงศศิญา สละ ป.1/3

31 7133 เด็กหญิงธารธารา ตุ้ยพรม ป.1/1

32 7564 เด็กหญิงสุพิชญา สุขสวัสดิ์ ป.1/3

33 7578 เด็กหญิงกัญญาภัค อ่อนดี ป.1/1

34 7740 เด็กหญิงชนาภัทร อดุลรัมย์ ป.1/2

35 7943 เด็กหญิงณภัทร เนตรวีระ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.จันจิรา ขําวิจิตร

ครูผู้ช่วยชั้น : ครูใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 16 หญิง: 19 รวม 35

NO NO-ID ปี60

1 6372 เด็กชายศุภกฤษ ปิณฑะสุต ป.1/1

2 6661 เด็กชายเตชสิทธ์ิ บางแก้ว ป.1/2

3 6664 เด็กชายย่ิงคุณ พฤกษ์มหาดํารง ป.1/1

4 6671 เด็กชายทิวัตถ์ ตรีพืช ป.1/1

5 6720 เด็กชายศิวกรณ์ สุริฉาย ป.1/3

6 6776 เด็กชายปภังกร บุญเดช ป.1/1

7 7005 เด็กชายปภินวิช เปาวิมาน ป.1/2

8 7091 เด็กชายธราธร ศรีจันทร์ดี ป.1/4

9 7206 เด็กชายศิษฎี สิทธิศักดิ์ ป.1/4

10 7257 เด็กชายกันต์ธร แหยมนุช ป.1/4

11 7623 เด็กชายกฤตภัทร น้อยตั้ง ป.1/2

12 7700 เด็กชายกิตติภพ บุญเพ็ง ป.1/3

13 7753 เด็กชายสาธิต จันทร์เทศ ป.1/3

14 7893 เด็กชายชัชฤทธ์ิ โพธ์ิเงิน ใหม่

15 7923 เด็กชายคติศักดิ์ ชูเชื้อ ใหม่

16 7952 เด็กชายธรรศชวกร ชัยสิทธิเวชช ใหม่

17 6688 เด็กหญิงณปภัช รัดแดง ป.1/3

18 6689 เด็กหญิงวรรณวรินทร์ วงศ์สุวรรณ ป.1/2

19 6690 เด็กหญิงวีรปริยา อัตถากร ป.1/4

20 6693 เด็กหญิงบัณฑิตา กลินณศักดิ์ ป.1/4

21 6694 เด็กหญิงบุญสิตา กลินณศักดิ์ ป.1/2

22 6695 เด็กหญิงสุวิกรานต์ หงส์วีรกุล ป.1/2

23 6714 เด็กหญิงญาติกา อินทรพรหม ป.1/1

24 6721 เด็กหญิงพิชญาภัค หมื่นจง ป.1/2

25 6775 เด็กหญิงญาณิศา กิจบรรจง ป.1/1

26 6787 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต คําอิสสระ ป.1/3

27 6788 เด็กหญิงลลิล บัวบาน ป.1/2

28 6795 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โตแสง ป.1/1

29 6819 เด็กหญิงจินณ์จุฑาห์ มาตย์คํา ป.1/4

30 6911 เด็กหญิงพริมาภา ชัยพิพากร ป.1/3

31 6951 เด็กหญิงแทนขวัญ ปุณยธร ป.1/1

32 7075 เด็กหญิงเนตรณภัทร์ ด้วงเก้า ป.1/4

33 7525 เด็กหญิงเก็จแก้ว พรมวรรณ์ ป.1/3

34 7625 เด็กหญิงพรนภา ตาทอง ป.1/1

35 7764 เด็กหญิงหรรษภรณ์ กองหิน ป.1/4

ครูประจําชั้น : ม.อาภรณ์ เถ่ือนคํา

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ปริยาภรณ์ สายเทียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 15 หญิง: 20 รวม 35

NO NO-ID ปี60

1 6331 เด็กชายจิรายุส ประมาณพล ป.1/4

2 6465 เด็กชายอชิรพัฒร์ ทองหล่อ ป.1/2

3 6662 เด็กชายยศภัทร พฤกษ์มหาดํารง ป.1/3

4 6702 เด็กชายศิวนาถ วงษ์พยัคฆ์ ป.1/3

5 6710 เด็กชายวณัฒนันท์ คงดํา ป.1/1

6 6726 เด็กชายณชพล จิตถวิล ป.1/2

7 6736 เด็กชายนพรุจ แจ่มศรี ป.1/3

8 6778 เด็กชายกันตพัศ เมฆชัย ป.1/3

9 6782 เด็กชายณดล พิศวาสวาณิช ป.1/3

10 7424 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่พัว ป.1/2

11 7548 เด็กชายอนพัทย์ จงสงวน ป.1/1

12 7560 เด็กชายทวีศักดิ์ ป่ินปลื้มจิตต์ ป.1/4

13 7597 เด็กชายกีรติ เจริญพานิช ป.1/1

14 7641 เด็กชายพีระสิษฐ์ หอมหวล ป.1/1

15 7684 เด็กชายจักรภัทร ประดิษฐกุล ป.1/2

16 6682 เด็กหญิงอังควรา ม่วงจีน ป.1/1

17 6687 เด็กหญิงปัณชญา ทรัพย์ฉํ่า ป.1/4

18 6692 เด็กหญิงอัยย์ริน ภู่ทอง ป.1/3

19 6715 เด็กหญิงปวีณ์นุช สุทธิรัตน์ ป.1/4

20 6729 เด็กหญิงณัฐรดา พิมพ์พรม ป.1/3

21 6731 เด็กหญิงสวิชญา อสุพล ป.1/3

22 6734 เด็กหญิงณัฐฑิฌา โพธ์ิประสิทธ์ิ ป.1/2

23 6761 เด็กหญิงปุณยวีร์ เจริญสีรุ้ง ป.1/2

24 6762 เด็กหญิงพนัชกร ทองเกิด ป.1/4

25 6764 เด็กหญิงวนิดา ทําคาม ป.1/3

26 6765 เด็กหญิงพลอยปภัส ริ้วทอง ป.1/1

27 6809 เด็กหญิงนภัสสราวดี ผลจริต ป.1/4

28 6818 เด็กหญิงวรารัตน์ เล็กคง ป.1/4

29 6866 เด็กหญิงกุลฑีรา กฤชคฤหาสน์ ป.1/4

30 7111 เด็กหญิงนันท์นภัส สอาดลออ ป.1/3

31 7561 เด็กหญิงอชิรญาพร เขียววิลัย ป.1/4

32 7598 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรงเจียระพานิช ป.1/1

33 7679 เด็กหญิงนีธี ยาดาว ป.1/1

34 7695 เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองเงิน ป.1/3

35 7958 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ร่มพุฒตาล ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.พรสุดา บุญมาทัน

ครูผู้ช่วยชั้น : T.Julita Salunoy Elorde

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 18 หญิง: 16 รวม 34

NO NO-ID ปี60

1 6644 เด็กชายวรภพ จันตะเภา ป.1/4

2 6658 เด็กชายสุพัชกร ภู่ธงแก้ว ป.1/1

3 6678 เด็กชายธนกฤต พิพิธกุล ป.1/2

4 6683 เด็กชายจิรายุทธ พ่วงสมบัติ ป.1/3

5 6711 เด็กชายพฤธา สระสงฆ์ ป.1/2

6 6728 เด็กชายบวรวงค์ จอกสถิตย์ ป.1/3

7 6777 เด็กชายวชิรวิชญ์ พรมขัน ป.1/2

8 6783 เด็กชายชัชวิน ต้นจันทร์ ป.1/1

9 6804 เด็กชายภูมิบฎิรฬ์ ธนทวัษ ป.1/4

10 6808 เด็กชายธนรัตน์ ศิริทรัพย์ ป.1/4

11 6901 เด็กชายทองธรรม ทองดี ป.1/3

12 7074 เด็กชายน่านปิง แสงเดือน ป.1/3

13 7455 เด็กชายภาคิน ศิริลักษณ์ ป.1/4

14 7549 เด็กชายยุพราช จันทร์เนียม ป.1/2

15 7550 เด็กชายปฏิพัทธ์ิ เจริญผล ป.1/4

16 7596 เด็กชายนฤเดชย์ สิรินนท์ธนชัย ป.1/2

17 7763 เด็กชายพัชรวิทย์ กองทอง ป.1/3

18 7892 เด็กชายภาคิน เศรษฐภาคิน ใหม่

19 6401 เด็กหญิงมายา แครอลไลน์ คาร์เบ็คเคน ป.1/4

20 6641 เด็กหญิงรัชธิตราภรณ์ บุญรัตน์ ป.1/1

21 6713 เด็กหญิงกนกภัทร ดําเนินงาม ป.1/2

22 6719 เด็กหญิงปุญญนันท์ ใยทา ป.1/3

23 6722 เด็กหญิงภัทราพร เนียมศรี ป.1/4

24 6723 เด็กหญิงอังศุมาลิน ควรนิยม ป.1/1

25 6786 เด็กหญิงเบญญา เฉลียวพจน์ ป.1/3

26 6816 เด็กหญิงนิตยาพร แดนรักษ์ ป.1/1

27 6972 เด็กหญิงลภัสรดา ประเสริฐศักดิ์ ป.1/2

28 7127 เด็กหญิงวรัชยา นาสิงห์คาน ป.1/1

29 7562 เด็กหญิงณิชา ตางาม ป.1/2

30 7563 เด็กหญิงณัฐวรรณ ยอดขํา ป.1/1

31 7565 เด็กหญิงอาภัสรา ลิ้มสังกาศ ป.1/3

32 7624 เด็กหญิงนันท์นภัส ปาลจันทร์ ป.1/3

33 7626 เด็กหญิงนาตาชา ญาญ่า โอคอนเนอร์ ป.1/2

34 7706 เด็กหญิงกฤดาการ บุญนาที ป.1/4

ครูประจําชั้น : ม.นภสร โยธาทูล

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.ณัฐนรี วณิชาศิวะกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 2/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018


