
ชาย: 15 หญิง: 18 รวม 33

NO NO-ID ปี60

1 6242 เด็กชายปราชญ์ แสนรัก ป.2/1

2 6350 เด็กชายธนภัทร ประดับมุข ป.2/1

3 6365 เด็กชายพีรณัฐ บริสุทธ์ิพานิช ป.2/3

4 6369 เด็กชายพัฐศกรณ์ วีรชาติไกรเกริก ป.2/1

5 6378 เด็กชายวิริยะ ใยทา ป.2/3

6 6387 เด็กชายณภัคพงศ์ จบดี ป.2/2

7 6537 เด็กชายสุวิจักขณ์ เหลืองดํารงค์ ป.2/1

8 6553 เด็กชายนธิศ วิริยะคํา ป.2/3

9 6554 เด็กชายฐานังกร บัวโฉม ป.2/3

10 6574 เด็กชายพีรพัฒน์ ขุนวิเศษ ป.2/4

11 6587 เด็กชายภูมิพสุ พรหมลังค์ ป.2/2

12 7339 เด็กชายศรวิษฐ์ ดอกพุฒซ้อน ป.2/2

13 7447 เด็กชายภูมิพัฒน์ สีโชระ ป.2/3

14 7449 เด็กชายวชิรวิชญ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ป.2/2

15 7724 เด็กชายเตชินท์ ทรัพย์ไพ ป.2/2

16 6351 เด็กหญิงณัฐกฤตา แพงมูล ป.2/3

17 6391 เด็กหญิงวฤณภัส ชินบุตร ป.2/2

18 6393 เด็กหญิงอารดา กุลอภิรักษ์ ป.2/1

19 6395 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไชโย ป.2/2

20 6399 เด็กหญิงชนากานต์ วิเศษชาติ ป.2/1

21 6400 เด็กหญิงธัญญรัตน์ หล่อประเสริฐ ป.2/4

22 6521 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เชื้อเกตุ ป.2/2

23 6526 เด็กหญิงเพียงดาว ไชยสวัสดิ์ ป.2/1

24 6533 เด็กหญิงสุวรรณนภา แช่มชื่น ป.2/2

25 6569 เด็กหญิงกุลภรณ์ รักษ์มณี ป.2/3

26 6613 เด็กหญิงชัชลัย พรหมขุนทอง ป.2/4

27 6915 เด็กหญิงปณิญดา นิ่มเรือง ป.2/4

28 6952 เด็กหญิงนิชานันท์ เศรษฐหิรัญ ป.2/3

29 7038 เด็กหญิงพนิตตา พิชัยยา ป.2/4

30 7456 เด็กหญิงศุภสุตา ระนาดแก้ว ป.2/4

31 7526 เด็กหญิงชลลกานต์ พรมวรรณ์ ป.2/4

32 7656 เด็กหญิงทิชา เอมใจ ป.2/3

33 7933 เด็กหญิงปารมี ผ่องใส ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุวรรณี เชื้อคง

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.โสพิณ เล็กประชา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 17 หญิง: 16 รวม 33

NO NO-ID ปี60

1 6326 เด็กชายทัศภูมิ สายทินกร ป.2/2

2 6330 เด็กชายธนวรรธน์ กาญจนะวสิต ป.2/1

3 6366 เด็กชายปภาวินท์ พันธ์ุไพศาล ป.2/2

4 6382 เด็กชายภูผาภูมิ แจ่มถาวร ป.2/3

5 6500 เด็กชายปองคุณ บุญยงค์ ป.2/2

6 6501 เด็กชายเตชธร สุขเจริญ ป.2/4

7 6540 เด็กชายนรภัทร พาหา ป.2/3

8 6547 เด็กชายธีรภัทร ร่มโพธ์ิตาล ป.2/3

9 6550 เด็กชายพงศ์วรินท์ สุยอย ป.2/4

10 6556 เด็กชายปองคุณ เทพธาราทิพย์ ป.2/2

11 6584 เด็กชายสิรภัทร ชินบุตร ป.2/4

12 6666 เด็กชายธนเทพ พิมพ์ปรุ ป.2/3

13 6863 เด็กชายธีรเมท วัฒนโชค ป.2/3

14 6903 เด็กชายปิติภัทร นวลศรี ป.2/3

15 7140 เด็กชายภัทรบุตร พุ่มโพธ์ิ ป.2/1

16 7171 เด็กชายดรัสวัต อินทองช่วย ป.2/1

17 7726 เด็กชายกรวิชญ์ พรหมชาติ ป.2/1

18 6191 เด็กหญิงเก็จมณี ศุขเจริญ ป.2/4

19 6329 เด็กหญิงนฤภร กําลังเหลือ ป.2/4

20 6357 เด็กหญิงโยษิตา วงษ์น้อย ป.2/1

21 6405 เด็กหญิงณัฐณิชา ปสังคานนท์ ป.2/4

22 6406 เด็กหญิงนีรรัตน์ เจริญแก้วพันสี ป.2/2

23 6525 เด็กหญิงพิชญาภา ทองคํา ป.2/2

24 6536 เด็กหญิงดาริน สงวนวงษ์ ป.2/1

25 6573 เด็กหญิงชนัฐปภา วงษ์นิ่ม ป.2/1

26 6954 เด็กหญิงพรพรรณ ศิลา ป.2/3

27 7193 เด็กหญิงโชติรัตน์ พวงเข็มแดง ป.2/4

28 7203 เด็กหญิงสุภัสสร หอมเลิศ ป.2/3

29 7275 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทับทิมทอง ป.2/3

30 7370 เด็กหญิงภัทรธิดา ฉิมฉลาด ป.2/1

31 7733 เด็กหญิงธันย์ชยา พงศ์พัฒนรัฐ ป.2/1

32 7895 เด็กหญิงรมิดา ใจศิริ ใหม่

33 7925 เด็กหญิงจารุจันทร์ หนาแน่น ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.วาสนา เฮงสิ

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.วรรา ช่วยบํารุง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 19 หญิง: 13 รวม 32

NO NO-ID ปี60

1 6311 เด็กชายธีรดนย์ แซมพิกุล ป.2/4

2 6336 เด็กชายก้องภัค สุกสี ป.2/3

3 6371 เด็กชายนัฐธพงศ์ เลิศสุขุมาภิรมย์ ป.2/3

4 6377 เด็กชายศักดินนท์ แก้วสิงห์ ป.2/3

5 6538 เด็กชายณัฐดนัย ทองสุริยะกุล ป.2/1

6 6541 เด็กชายธนภัทร นิลใจพงษ์ ป.2/3

7 6542 เด็กชายปรีดิณัฐ กองแก้ว ป.2/4

8 6555 เด็กชายศุภกฤต โพธิ์ศรี ป.2/3

9 6607 เด็กชายธนิตนณท์ ใจมั่น ป.2/3

10 6608 เด็กชายธนากร รอดทรัพย์ ป.2/1

11 6667 เด็กชายธีรภัทร ภู่อารยะไพบูลย์ ป.2/4

12 6905 เด็กชายชวภณ ธนาคมานุสรณ์ ป.2/1

13 6953 เด็กชายนพคุณ วงษ์การค้า ป.2/1

14 7006 เด็กชายณัฏฐพัชร จันทร์น้อย ป.2/1

15 7324 เด็กชายกฤษฎา แสงสิงห์ ป.2/1

16 7426 เด็กชายธนโชติ ขําดี ป.2/1

17 7479 เด็กชายวรพงษ์ เอ่ียมสอาด ป.2/1

18 7707 เด็กชายกิจฐ์ยศวิน ชีระสาร ป.2/4

19 7945 เด็กชายอัศม์เดช ธรรมรักขิโต ใหม่

20 6338 เด็กหญิงรมณี รัตนผ่องใส ป.2/2

21 6340 เด็กหญิงโยษิตา มีธรณี ป.2/4

22 6346 เด็กหญิงพรพรรณ มุสิกะสิน ป.2/2

23 6349 เด็กหญิงพรรณพัชร พวงระย้า ป.2/1

24 6524 เด็กหญิงพนิตนันท์ แสงงาม ป.2/2

25 6527 เด็กหญิงญารินดา เพชรประไพ ป.2/4

26 6528 เด็กหญิงณัฐภัทร ย่ิงบุญ ป.2/1

27 6529 เด็กหญิงณัฎฐ์ณัฎฐา เชาวน์พิทักษ์ ป.2/4

28 6534 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ไทยรัตน์ ป.2/2

29 6889 เด็กหญิงภัคธีมา คล้องช้าง ป.2/2

30 7325 เด็กหญิงวรวลัญช์ โพธ์ิจันทร์ ป.2/1

31 7924 เด็กหญิงสุภิชญา ละมูลมี ใหม่

32 7939 เด็กหญิงรมย์ธีรา เสมสุวรรณหงษ์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สุธิดา เสนาะวาที

ครูผู้ช่วยชั้น : ม.เฉลิมชัย ใจคง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018



ชาย: 17 หญิง: 15 รวม 32

NO NO-ID ปี60

1 6333 เด็กชายธิติวุฒิ พูลผล ป.2/1

2 6364 เด็กชายอัครวิทย์ วงศ์พันธ์ ป.2/3

3 6373 เด็กชายธีรนนท์ ตันธราพรฤกษ์ ป.2/1

4 6374 เด็กชายนครินทร์ ใจงาม ป.2/4

5 6384 เด็กชายภูวนัตถ์ เกาะชัย ป.2/2

6 6499 เด็กชายกิตติคม ทัพเจริญ ป.2/4

7 6577 เด็กชายเปรมปริญญ์ เอลกวัฒน์ ป.2/3

8 6600 เด็กชายสุรัชพงษ์ คําเสนาะ ป.2/2

9 7317 เด็กชายธนดล ทองใบใหญ่ ป.2/1

10 7379 เด็กชายพัสกร จันทร์ดวง ป.2/4

11 7442 เด็กชายประภวิษณุ์ ทองสว่าง ป.2/1

12 7451 เด็กชายวัชรพัฒน์ ถูระบุตร ป.2/4

13 7485 เด็กชายสุรดิษ เรืองเกษม ป.2/3

14 7503 เด็กชายณัฐนภัทร์ ดัดวงษ์ ป.2/4

15 7637 เด็กชายรชต ฤกษ์พิชัย ป.2/3

16 7705 เด็กชายพระนาย พุทธนานนท์ ป.2/4

17 7894 เด็กชายอดิเทพ วิษณุกูลรัตนา ใหม่

18 6332 เด็กหญิงพิชญาภา พวงสําโรง ป.2/2

19 6342 เด็กหญิงชริลดา เวียงสมุทร ป.2/1

20 6392 เด็กหญิงสุธีธิดา จรรยา ป.2/2

21 6518 เด็กหญิงพิมพ์สุจี ป่ินเพ็ชร์ ป.2/2

22 6535 เด็กหญิงสุภานันท์ บัวผัน ป.2/1

23 6610 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์แจ้ง ป.2/3

24 6617 เด็กหญิงปวันณภัทร์ ใยเทศ ป.2/4

25 6842 เด็กหญิงพรปภัทร สว่างศรี ป.2/4

26 6864 เด็กหญิงกานต์พิชชา น่าชม ป.2/2

27 6974 เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยจันทร์ ป.2/3

28 7326 เด็กหญิงกฤตพร หลีชาติ ป.2/3

29 7371 เด็กหญิงศุภกัลยา งามพันธ์ุดิศร ป.2/2

30 7408 เด็กหญิงจิราภัทร โตมานิตย์ ป.2/3

31 7551 เด็กหญิงณัฐณิชา พันธ์แน่น ป.2/2

32 7896 เด็กหญิงสิริวิมล วังสาร ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.นุชนารถ ถึงสุข

ครูผู้ช่วยชั้น : ครูใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

7/5/2018


