
ชาย: 14 หญิง: 8 รวม 22

NO NO-ID ปี61

1 7817 เด็กชายวุฒิภัทร รัตน์สุภาพงศ์ เตรียม

2 7995 เด็กชายฐปนวัชร์ ศรีแก้วอ้ม ใหม่

3 7996 เด็กชายธานินทร์ เจริญผล ใหม่

4 7997 เด็กชายกฤติน อยู่เพ็ชร ใหม่

5 7998 เด็กชายวรพล น้ําผ้ึง ใหม่

6 7999 เด็กชายปธานิน บุตรสงกา ใหม่

7 8000 เด็กชายภพธร หมอนอรุณ ใหม่

8 8001 เด็กชายรัชกร ดวงประทีป ใหม่

9 8002 เด็กชายก่อการ เนียมทอง ใหม่

10 8030 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน จริยสุธรรมกุล ใหม่

11 8031 เด็กชายนนทพันธ์ สิทธิวงศ์ ใหม่

12 8032 เด็กชายคณิณัฎฐ์ เจริญผล ใหม่

13 8115 เด็กชายพลอธิป ปานจันทร์ ใหม่

14 8118 เด็กชายศุภณัฐ แข็งแรง ใหม่

15 8003 เด็กหญิงกฤตพร สมัครการ ใหม่

16 8004 เด็กหญิงชัญญานุช มคธ ใหม่

17 8005 เด็กหญิงเอวาลิน แก้วสุข ใหม่

18 8006 เด็กหญิงกานต์พิชชา เมืองช้าง ใหม่

19 8007 เด็กหญิงเนติยภร ลีเวียง ใหม่

20 8033 เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันต๊ะมา ใหม่

21 8034 เด็กหญิงพิมพ์ชญา เดชฤทธ์ิ ใหม่

22 8106 เด็กหญิงเอวาลิน คาน ใหม่

ครูประจําช้ัน : ม.นิภา โพธ์ิช่วย
ครูคู่ช้ัน : ม.ญาณีกานต์ ลาเหลา

ม.มลิวัลย์ เมฆชัย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน เตรียมอนุบาล
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 17 หญิง: 12 รวม 29

NO NO-ID ปี61

1 7758 เด็กชายธนภัทร ย่ังยืน เตรียม

2 7800 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ แพงมูล เตรียม

3 7810 เด็กชายภาคิน อ้นโต เตรียม

4 7812 เด็กชายสิระปรัชญ์ เกิดพุฒ เตรียม

5 7820 เด็กชายกันตภณ จันทมิตร เตรียม

6 7830 เด็กชายภูมิพัฒน์ สมัครการ อ.1/2

7 8009 เด็กชายจักรภัทร แย้มเย้ือน ใหม่

8 8010 เด็กชายคณพศ ตั้งโชติธรรม ใหม่

9 8015 เด็กชายพิชญุตม์ ทรัพย์สมบูรณ์ ใหม่

10 8017 เด็กชายรณกร อนันตาสุขกิจ ใหม่

11 8019 เด็กชายสุริชล สาลีติ๊ด ใหม่

12 8029 เด็กชายปภังกร สุขเจริญ ใหม่

13 8038 เด็กชายชัยกร ธนโชตฐากุล ใหม่

14 8042 เด็กชายธนกฤต แขรัมย์ ใหม่

15 8043 เด็กชายธนกฤต ไหมพรม ใหม่

16 8046 เด็กชายคุณากร พวงเปลี้ย ใหม่

17 8114 เด็กชายชัยวัฒน์ ลิบลับ ใหม่

18 7785 เด็กหญิงเมลินดา หอมหวล เตรียม

19 7823 เด็กหญิงณชารีญา นิยะมะ เตรียม

20 7926 เด็กหญิงชญาดา ทองตันตัย เตรียม

21 7973 เด็กหญิงพรชนก เกตุสุด เตรียม

22 7983 เด็กหญิงชนัฐกานต์ กมล เตรียม

23 8022 เด็กหญิงสรารัตน์ พิทักษ์สาลี ใหม่

24 8025 เด็กหญิงภัทธิรา สุริยวงศ์ ใหม่

25 8050 เด็กหญิงเกวลิน มะโนปิง ใหม่

26 8052 เด็กหญิงชัชชญา ดวงสว่าง ใหม่

27 8056 เด็กหญิงปัณฑิตา สุทธา ใหม่

28 8059 เด็กหญิงกวินธิดา นาราศรี ใหม่

29 8101 เด็กหญิงจิราภา โตมานิตย์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.วิไลพร พรประทุม หมายเหตุ: อายุไม่ถึงเกณฑ์ 4 คน
ครูคู่ชั้น : ม.ชนัษฎา เอิบโพธ์ิกลาง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 1/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 13 รวม 29

NO NO-ID ปี61

1 7778 เด็กชายทรัพย์สถิตย์ ธนะบุญ เตรียม

2 7779 เด็กชายศุภกร อสุพล เตรียม

3 7813 เด็กชายนิธิศ ธนงค์ภิญโญ เตรียม

4 7816 เด็กชายนักฬบ เห่งนาเลน เตรียม

5 7930 เด็กชายศุภกร สุนทรสุข เตรียม

6 7981 เด็กชายชัยพิพัฒน์ จะมา เตรียม

7 8011 เด็กชายอธิษฐ์ เข็มทิศ ใหม่

8 8016 เด็กชายธีร์วรา ส้มส้า ใหม่

9 8035 เด็กชายธนกฤต มีลือกิจ ใหม่

10 8036 เด็กชายเปรม มณีแก้ว ใหม่

11 8039 เด็กชายภูธารา ดวงอินทร์ ใหม่

12 8044 เด็กชายอาชวิณ สะทิ ใหม่

13 8047 เด็กชายกัญธนากรณ์ แซสันเทียะ ใหม่

14 8048 เด็กชายรุจิภาส สุภาสูรย์ ใหม่

15 8098 เด็กชายมรุพงศ์ ชอบธรรม ใหม่

16 8107 เด็กชายพุฒิพัฒห์ รุจิระเศรษฐ ใหม่

17 7783 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา นุชสวาท เตรียม

18 7826 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ผิวรําไพ เตรียม

19 7827 เด็กหญิงจารุพิชญา มิ่งมิตร เตรียม

20 7828 เด็กหญิงบุณฑริกา โพธ์ิอ้น เตรียม

21 7972 เด็กหญิงกชพร ทองสุวรรณ เตรียม

22 7984 เด็กหญิงณฐมล วงษาหาร เตรียม

23 8020 เด็กหญิงภวรัญชน์ สุวรรณศรี ใหม่

24 8023 เด็กหญิงธัญสร สลุงอยู่ ใหม่

25 8026 เด็กหญิงกานต์พิชชา วิชาชัย ใหม่

26 8051 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสส์ เสาระโส ใหม่

27 8053 เด็กหญิงกวินธิดา ประสมทอง ใหม่

28 8057 เด็กหญิงณัฐชา คล้ายแก้ว ใหม่

29 8112 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์ มีบุตรสม ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.นรินทร์พร โตเอ่ียม หมายเหตุ: อายุไม่ถึงเกณฑ์ 3 คน
ครูคู่ชั้น : ม.จิราภรณ์ แป้นโพธ์ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 1/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 13 รวม 29

NO NO-ID ปี61

1 7759 เด็กชายธนกร คําเรืองฤทธ์ิ เตรียม

2 7814 เด็กชายธนกร โกวิทวยากรณ์ เตรียม

3 7971 เด็กชายปณภัช เลิศพิทยาคุณ เตรียม

4 7986 เด็กชายนภัสดล ท้องฟ้า เตรียม

5 8008 เด็กชายยศพัชร์ ตันอารีย์ ใหม่

6 8012 เด็กชายณัฏฐนันท์ มาสําราญ ใหม่

7 8014 เด็กชายกวินภพ ขลิบเงิน ใหม่

8 8018 เด็กชายทักษะ อินสว่าง ใหม่

9 8037 เด็กชายณัฐพัฒน์ เลาหบุตร ใหม่

10 8040 เด็กชายนิติธร ผลมาตร ใหม่

11 8041 เด็กชายวาศิลป์ ดวงจันทร์ ใหม่

12 8045 เด็กชายนิชพน สุดงาม ใหม่

13 8096 เด็กชายธนวัฒน์ จารุชลาลัย ใหม่

14 8105 เด็กชายณัฐภัทร เกียรติวินัยสกุล ใหม่

15 8110 เด็กชายธีรธรรม วงศ์พระธาตุ ใหม่

16 8120 เด็กชายฉันทพัฒน์ หมื่นจง ใหม่

17 7781 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุริยะกุล เตรียม

18 7782 เด็กหญิงนพพลอย บุญญลิต เตรียม

19 7784 เด็กหญิงณัฐชา นาคพิน เตรียม

20 7825 เด็กหญิงศิริ์กานต์ ปานแย้ม เตรียม

21 8021 เด็กหญิงสรสิชา กองพา ใหม่

22 8024 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย ศิริรัชนีกร ใหม่

23 8027 เด็กหญิงปรียานันท์ กล่อมสกุล ใหม่

24 8049 เด็กหญิงณัชชา โพธ์ิวัฒ ใหม่

25 8054 เด็กหญิงปุณยวีร์ ศริพันธ์ ใหม่

26 8055 เด็กหญิงไอรดา พรมปา ใหม่

27 8058 เด็กหญิงภูริชญา พวงระหงษ์ ใหม่

28 8097 เด็กหญิงณินทร์ณภัทร ดาวสวย ใหม่

29 8123 เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์ทิพย์ ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.สมฤทัย อินทวงษ์ หมายเหตุ: อายุไม่ถึงเกณฑ์ 5 คน
ครูคู่ชั้น : ม.นิภา เชื้อเนียม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 1/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 15 หญิง: 15 รวม 30

NO NO-ID ปี61

1 7535 เด็กชายกิตติธัช มีธรณี อ.1/4

2 7536 เด็กชายธนัช ทั้งพรม อ.1/2

3 7736 เด็กชายศิขรินทร์ นามวงษ์ อ.1/2

4 7787 เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร อ.1/1

5 7788 เด็กชายพชรศรัณย์ โมทิวงศ์ อ.1/1

6 7790 เด็กชายภัทรพล รูปทอง อ.1/1

7 7831 เด็กชายปัณณพัฒน์ จันทรวงษ์ อ.1/2

8 7838 เด็กชายพีรัช พุ่มศิริ อ.1/3

9 7841 เด็กชายภวัต พิณดนตรี อ.1/3

10 7845 เด็กชายภูปกร สิทธินววิธ อ.1/3

11 7847 เด็กชายธนกฤต คาน อ.1/4

12 7853 เด็กชายกฤษฎ์ิ หาญธงชัย อ.1/4

13 7916 เด็กชายพชร จินาก้วน อ.1/1

14 7955 เด็กชายภาวิต คาน อ.1/2

15 8102 เด็กชายเจ้าคุณ สุโชดายน ใหม่

16 7500 เด็กหญิงกมลชนก มาลินันท์ อ.1/4

17 7507 เด็กหญิงกุลพัชร คงสุวรรณ อ.1/2

18 7534 เด็กหญิงอาจารีย์ พรศรี อ.1/2

19 7540 เด็กหญิงนรินทร์พร เหลืองอ่อน อ.1/1

20 7635 เด็กหญิงมนสิชา ฤกษ์พิชัย อ.1/3

21 7746 เด็กหญิงกรสิริณ เพ็งประดิษฐ์ อ.1/3

22 7771 เด็กหญิงภูษณิศา ลิขนะจุล อ.1/4

23 7801 เด็กหญิงภิญญามาศ วงค์กลม อ.1/1

24 7880 เด็กหญิงอธิชา สินประมวญ อ.1/3

25 7884 เด็กหญิงอัญมณี สิมมาลา อ.1/3

26 7888 เด็กหญิงณฐา สดสุชาติ อ.1/4

27 7927 เด็กหญิงอาราดา โพธิพันธ์ อ.1/2

28 8062 เด็กหญิงจิณัฐตา ไพรเรือง ใหม่

29 8063 เด็กหญิงพิมพ์ทอง นิ่มนวลสกุล ใหม่

30 8122 เด็กหญิงเคท แอนเดอร์สัน ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.ธิดาภรณ์ พรหมมา
ครูคู่ชั้น : ม.พรสวรรค์ วงเพ็ง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 15 หญิง: 14 รวม 29

NO NO-ID ปี61

1 7569 เด็กชายธนธัส ภาสกรจรัส อ.1/2

2 7789 เด็กชายพสิษฐ์ สมชนะ อ.1/1

3 7792 เด็กชายณัฐกรณ์ เหลืองอร่าม อ.1/1

4 7794 เด็กชายธาคิน ครุฑขุนทด อ.1/1

5 7832 เด็กชายณรเดช อินทรพรหม อ.1/2

6 7835 เด็กชายปวรปรัชญ์ ปานสูง อ.1/2

7 7842 เด็กชายธีทัต จิตต์จําเพาะ อ.1/3

8 7846 เด็กชายชัชรินทร์ มะโนปิง อ.1/4

9 7848 เด็กชายพิชคุณ ดุลย์เภรี อ.1/4

10 7849 เด็กชายณภัทร ขจรศิลป์ อ.1/4

11 7854 เด็กชายนวพล สุดดี อ.1/4

12 7931 เด็กชายธนกฤต สามารถ อ.1/3

13 7937 เด็กชายภูเบศ จงสวัสดิ์ อ.1/1

14 8064 เด็กชายอนุภัทร พันธ์ุชื่น ใหม่

15 8066 เด็กชายชาวี ถนอมเมือง ใหม่

16 7543 เด็กหญิงกุณฑีราห์ ใบแก้ว อ.1/2

17 7555 เด็กหญิงศดิสาข์ ศรีสุนทร อ.1/4

18 7638 เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ชลิตภิรัติ อ.1/3

19 7644 เด็กหญิงกชพรรณ โนรี อ.1/2

20 7676 เด็กหญิงณิชชาภา น้อยกอ อ.1/1

21 7738 เด็กหญิงชณิชา คชเสนี อ.1/4

22 7747 เด็กหญิงธัญจิรา กองแก้ว อ.1/3

23 7749 เด็กหญิงน้ําริน ปัญญ์เอกวงศ์ อ.1/2

24 7797 เด็กหญิงอโนมาพันธ์ สุรธนสมบัติกุล อ.1/1

25 7876 เด็กหญิงณัชชา คลังผา อ.1/2

26 7889 เด็กหญิงณัฐพิมล คําเสนาะ อ.1/4

27 7918 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์ สินทา อ.1/3

28 7950 เด็กหญิงนันท์นภัส ถาแก้ว อ.1/2

29 8060 เด็กหญิงณฐพร เวชยางกูร ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.จริยาพร วิทยาพาสุข
ครูคู่ชั้น : ม.สุนันทา สีดา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 15 รวม 31

NO NO-ID ปี61

1 7347 เด็กชายชิตภณ ผ่องสาร อ.1/1

2 7580 เด็กชายปกรณ์เกียรติ น่าชม อ.1/4

3 7715 เด็กชายพร้อมพงษ์ ไพรินทร์ อ.1/4

4 7786 เด็กชายชญานนท์ บัวผัน อ.1/1

5 7793 เด็กชายณัฐภัทร พันธ์แน่น อ.1/1

6 7834 เด็กชายณัฐรัช กุลฉิม อ.1/2

7 7843 เด็กชายธีรดนย์ ปลั่งพงษ์พันธ์ อ.1/3

8 7855 เด็กชายพิสิษฐ์ วงษ์พยัคฆ์ อ.1/4

9 7856 เด็กชายณภัทร อุตเจริญ อ.1/2

10 7940 เด็กชายธนวัฒน์ มิ่งสกุล อ.1/3

11 7961 เด็กชายณัฐกรณ์ จรรยา อ.1/1

12 7967 เด็กชายปฏิพน แต้สมบูรณ์ อ.1/2

13 7968 เด็กชายจิณณ์เจตต์ ตริตรอง อ.1/1

14 7990 เด็กชายติณณ์ ช่วยชู อ.1/4

15 8013 เด็กชายณัชดนัย เสืออินทร์ ใหม่

16 8065 เด็กชายรุจน์ราชินทร์ โชติรสเศรณี ใหม่

17 7542 เด็กหญิงอรัญญดา มณีโชติ อ.1/1

18 7677 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุตราช อ.1/3

19 7693 เด็กหญิงญาณิศา ปาลวัฒน์ อ.1/4

20 7721 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ สุทธา อ.1/2

21 7796 เด็กหญิงเมริณญา ป้ันประสงค์ อ.1/1

22 7803 เด็กหญิงวริศรา แก้วมณี อ.1/2

23 7805 เด็กหญิงปริชญา เชียงทอง อ.1/2

24 7806 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เล็กคง อ.1/2

25 7807 เด็กหญิงจีราพัชร จินภักดี อ.1/2

26 7878 เด็กหญิงปิยวดี บุญสม อ.1/3

27 7882 เด็กหญิงนันทนัท อินมั่น อ.1/3

28 7886 เด็กหญิงญารินดา แผ่นสัมฤทธ์ิ อ.1/4

29 7942 เด็กหญิงริรริน หงษ์ไกรเลิศ อ.1/1

30 7966 เด็กหญิงโชติกา บุญฉิม อ.1/3

31 8028 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มรกตเกรียงไกร ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.บุญตา เกตุตระกูล
ครูคู่ชั้น : ม.นงค์ลักษณ์ พิมพ์ปรุ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 17 หญิง: 13 รวม 30

NO NO-ID ปี61

1 7515 เด็กชายนภทีป์ วงศ์ใหญ่ อ.1/3

2 7539 เด็กชายสหยศ พาริหาญ อ.1/1

3 7731 เด็กชายชยากร วิทยา อ.1/1

4 7774 เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์ จาตกานนท์ อ.1/3

5 7791 เด็กชายภูเบศ โรจน์บุญฤทธ์ิ อ.1/1

6 7829 เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อู่เพ็ชร อ.1/2

7 7836 เด็กชายโทกุทากะ สฤษฏ์มุทากุล ชิมิสุ อ.1/2

8 7840 เด็กชายภัทรณัฐ ย่ิงบุญ อ.1/3

9 7844 เด็กชายโสภณวิชญ์ บุญมี อ.1/3

10 7851 เด็กชายธัชานนท์ พวงจําปี อ.1/4

11 7917 เด็กชายสิปาดัน โฉมงาม อ.1/2

12 7932 เด็กชายธณาศิส พวงสําลี อ.1/4

13 7941 เด็กชายอนันดา พารัตนโยธิน อ.1/4

14 7944 เด็กชายอาชวิน พวงจําปา อ.1/3

15 8067 เด็กชายยุติวิชญ์ พันธ์กอง ใหม่

16 8099 เด็กชายพิรวิชญ์ เจ๊กเรือง ใหม่

17 8119 เด็กชายธนกรภัค เทียนทอง ใหม่

18 7541 เด็กหญิงณัชชา ภู่อารยะไพบูลย์ อ.1/1

19 7544 เด็กหญิงจิรัชญา วังโปร่ง อ.1/1

20 7767 เด็กหญิงเจณณิกา วีรพร อ.1/2

21 7775 เด็กหญิงนวกชมณ ป้ันศิริ อ.1/4

22 7877 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ โพธิจักรศิริ อ.1/2

23 7879 เด็กหญิงทักษพร จิระกิตติดุลย์ อ.1/3

24 7883 เด็กหญิงพิชญา แก้วคง อ.1/3

25 7919 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ ยะมงคล อ.1/4

26 7947 เด็กหญิงศนันธฉัตร วงษ์จินดา อ.1/4

27 7951 เด็กหญิงนภานันทน์ เรืองปรีชา อ.1/2

28 7979 เด็กหญิงญาณิชา เทพธาราทิพย์ อ.1/2

29 7987 เด็กหญิงธรรมินทรา สิงหนาท อ.1/3

30 8061 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์ เอ่ียมทอง ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.อมรา คําดา
ครูคู่ชั้น : ม.อรุณี ทองหล่อ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 15 หญิง: 14 รวม 29

NO NO-ID ปี 61

1 7271 เด็กชายคุณากร ลิ้นจ่ีขาว อ.2/2

2 7346 เด็กชายนภัทร หมู่โสภณ อ.2/4

3 7355 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติพหล อ.2/1

4 7373 เด็กชายธัญเทพ ย้ิมใย อ.2/1

5 7605 เด็กชายศิวกร ชูปัญญา อ.2/4

6 7610 เด็กชายปัณณธร กุลอภิรักษ์ อ.2/3

7 7615 เด็กชายปุญญพัฒน์ ป่ินเขียว อ.2/2

8 7649 เด็กชายกฤติเดช ศรีสังวร อ.2/4

9 7650 เด็กชายตรงกร แสวงทรัพย์ อ.2/3

10 7651 เด็กชายกรวิชญ์ รอดอุตส่าห์ อ.2/3

11 7691 เด็กชายธนพัต สงวนใจ อ.2/2

12 7718 เด็กชายไตรเทพ พรหมมา อ.2/4

13 7857 เด็กชายอนุวัฒน์ แจ้งอรุณ อ.2/1

14 7980 เด็กชายพีรวัฒน์ ไวยโชติ อ.2/3

15 8109 เด็กชายศุภกร ศรีจําปา ใหม่

16 7190 เด็กหญิงณัชชนม์ สมบูรณ์ อ.2/1

17 7231 เด็กหญิงปวีร์ธิดา คําศรี อ.2/4

18 7233 เด็กหญิงอภิชญา ปิยะวาณิชย์สกุล อ.2/2

19 7365 เด็กหญิงณัชรัตน์ สุขสิงห์ อ.2/2

20 7439 เด็กหญิงธยาดา เที่ยงตรง อ.2/3

21 7476 เด็กหญิงจิณาพัฒน์ มูลศรี อ.2/2

22 7501 เด็กหญิงกนกรัตน์ สารีชัย อ.2/2

23 7558 เด็กหญิงพลอยปภัส สันติวงศ์สกุล อ.2/3

24 7575 เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณพันธ์ อ.2/1

25 7591 เด็กหญิงธมนพัชร์ คุ้มญาติ อ.2/1

26 7614 เด็กหญิงพิมพ์วิภา อุ่นประเสริฐ อ.2/4

27 7683 เด็กหญิงกุลริศา แตงชุ่ม อ.2/3

28 7723 เด็กหญิงดาวิกา ทรัพย์ไพ อ.2/1

29 7920 เด็กหญิงวริศรา คงคาลึก อ.2/4

ครูประจําชั้น : ม.สมยงค์ หอมเลิศ

ครูคู่ชั้น : ม.รินทร์ลภัส บุญยืน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/1

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 14 หญิง: 13 รวม 27

NO NO-ID ปี 61

1 7415 เด็กชายชิษณพงศ์ ห้าวหาญ อ.2/3

2 7573 เด็กชายปวเรศ วงศ์ไทย อ.2/1

3 7581 เด็กชายคุณากร กลิ่นขจร อ.2/1

4 7586 เด็กชายปภาวิน เฉ่ือยไธสง อ.2/4

5 7601 เด็กชายกิตติเดช รีชา อ.2/2

6 7604 เด็กชายธภัทร มาตาพิทักษ์ อ.2/3

7 7607 เด็กชายฉัตรดนัย วงค์ชมภู อ.2/1

8 7608 เด็กชายกาณฑ์ ตั้งวิริยะพาณิชย์ อ.2/1

9 7642 เด็กชายภูกวิน พวงสําโรง อ.2/4

10 7662 เด็กชายธีรเมท แก้วบวร อ.2/2

11 7688 เด็กชายพีรากร พลอยบุตร อ.2/3

12 7743 เด็กชายรุจจกรณ์ อุดมสุรบัลลังก์ อ.2/4

13 7748 เด็กชายกันตณัฐ วิวะรินทร์ อ.2/2

14 7772 เด็กชายวัชรพงษ์ พันธ์ุมาปภา อ.2/3

15 7227 เด็กหญิงภัคพร จิตหาญ อ.2/1

16 7230 เด็กหญิงสุกฤตา สมบูรณ์ อ.2/1

17 7375 เด็กหญิงโยษิตา ส่งสวัสดิ์เกียรติ อ.2/4

18 7511 เด็กหญิงกวิณตรา ขันธเกษ อ.2/1

19 7512 เด็กหญิงลลิตา แตงอ่อน อ.2/3

20 7559 เด็กหญิงวริศรา ดวงศรี อ.2/2

21 7574 เด็กหญิงอาภาพิชญ์ เถ่ือนไพร อ.2/4

22 7588 เด็กหญิงนัฐชานันท์ บุญคูณ อ.2/1

23 7592 เด็กหญิงพิชญ์ณาลัลณ์ วิมุตตาสี อ.2/2

24 7603 เด็กหญิงปัณฑารีย์ มะลิ อ.2/3

25 7617 เด็กหญิงมินธิดา อ้นโต อ.2/4

26 7699 เด็กหญิงปุณยภา ขุริรัง อ.2/3

27 8068 เด็กหญิงไอลดา จารุชลาลัย ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.ณัฐธิดา ใยโฉม

ครูคู่ชั้น : ม.มัทรี สวัสดิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/2

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 15 หญิง: 13 รวม 28

NO NO-ID ปี 61

1 7386 เด็กชายชยพล สายทินกร อ.2/4

2 7545 เด็กชายปุณยวัชร์ คําศรี อ.2/4

3 7556 เด็กชายคณพศ ส่งเสริม อ.2/2

4 7582 เด็กชายธีธัช เสาศิริ อ.2/4

5 7584 เด็กชายธนากร ไชยโพธ์ิ อ.2/1

6 7602 เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉลิมวัฒน์ อ.2/4

7 7609 เด็กชายรนพีฆ์ ใบแก้ว อ.2/2

8 7612 เด็กชายศุภพงศ์ จิโรจน์วงศ์ อ.2/1

9 7639 เด็กชายศิวกร ประดับมุข อ.2/3

10 7653 เด็กชายพีรวัศ เผ่ารัชตพิบูลย์ อ.2/4

11 7670 เด็กชายปัณณทัต นวลสังข์ อ.2/1

12 7672 เด็กชายณัฏฐ์ กุระดี อ.2/2

13 7702 เด็กชายเอ้ือกิจ นิธิศฐิตานันท์ อ.2/3

14 7714 เด็กชายกันต์คุณัชญ์ ศิลาภากุล อ.2/3

15 7762 เด็กชายธันวา วงค์ฉายา อ.2/2

16 7232 เด็กหญิงสุกฤตา คําดี อ.2/2

17 7261 เด็กหญิงณัฐนรี บุญวงษ์ อ.2/3

18 7391 เด็กหญิงพลอยพัชชา วิเชียร อ.2/4

19 7461 เด็กหญิงสุทธลิดา แจงเชื้อ อ.2/1

20 7470 เด็กหญิงชญาภา อิทธิพลโสภา อ.2/3

21 7472 เด็กหญิงดอยวาว พิมพ์แก้ว อ.2/2

22 7546 เด็กหญิงปุณญนุช หมื่นชนะสงคราม อ.2/4

23 7576 เด็กหญิงสวิตตา กล่ําวงศ์ อ.2/1

24 7589 เด็กหญิงไอศิกา สิรินนท์ธนชัย อ.2/2

25 7616 เด็กหญิงปัญญสิริย์ หนูสวัสดิ์ อ.2/3

26 7618 เด็กหญิงนารีรัตน์ เจริญแก้วพันสี อ.2/4

27 7689 เด็กหญิงยศระวี บุญภา อ.2/2

28 7727 เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรประสิทธ์ิ อ.2/3

ครูประจําชั้น : ม.ศรีสุดา แจ้งอรุณ

ครูคู่ชั้น : ม.สุภัค พชสิทธ์ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

3/5/2019



ชาย: 16 หญิง: 13 รวม 29

NO NO-ID ปี 61

1 7204 เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูทองเทียม อ.2/1

2 7469 เด็กชายสุภาคิณ วงษ์กลม อ.2/3

3 7490 เด็กชายธนกฤต จันทร์ทิพย์ อ.2/1

4 7496 เด็กชายลิปปกร ปู่ศรี อ.2/3

5 7557 เด็กชายเหมภาส สุวรรณเมนะ อ.2/2

6 7570 เด็กชายวงศธร สุขทวี อ.2/4

7 7572 เด็กชายภาสวีร์ ขจรศิลป์ อ.2/2

8 7611 เด็กชายพชร ปานจันทร์ อ.2/2

9 7640 เด็กชายพีรณัฐ ใสเศวตวารี อ.2/1

10 7669 เด็กชายพัสกร ชมชิดเจริญสุข อ.2/1

11 7685 เด็กชายนิชต ชมชื่นจิตร์ อ.2/4

12 7690 เด็กชายรัฐสภา เกียรติวินัยสกุล อ.2/2

13 7708 เด็กชายลาภิศ มาตรนอก อ.2/3

14 7712 เด็กชายมโนรัตน์ มั่นประเทศ อ.2/4

15 7750 เด็กชายชัยพิพัฒน์ บุญถนอม อ.2/1

16 7808 เด็กชายโมทะกะ ชัยเสนา อ.2/4

17 7374 เด็กหญิงปุณรดา อินทร์โต อ.2/3

18 7392 เด็กหญิงณัฐิดา อยู่เพ็ชร อ.2/1

19 7530 เด็กหญิงนรินทร์พร กองแก้ว อ.2/3

20 7587 เด็กหญิงศศินันท์ ศิริทรัพย์ อ.2/4

21 7590 เด็กหญิงพัทธนันท์ รัตนภิญโญพิทักษ์ อ.2/2

22 7613 เด็กหญิงพิชญา งามจันทราทิพย์ อ.2/3

23 7619 เด็กหญิงลภัสรดา อินสว่าง อ.2/2

24 7694 เด็กหญิงสุพิชชา มณีขาว อ.2/4

25 7701 เด็กหญิงทัศพร อินทร์มา อ.2/4

26 7858 เด็กหญิงณัฏฐริกา เลิศไชย อ.2/1

27 7859 เด็กหญิงกิรณา สมัครการ อ.2/2

28 7860 เด็กหญิงชาลิสา บุญธรรม อ.2/3

29 8108 เด็กหญิงกวิสรา ใบดีกาดี ใหม่

ครูประจําชั้น : ม.ยุพา ศรีคํามา

ครูคู่ชั้น : ม.กมลชนก กิตติเจริญสินชัย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี
รายช่ือนักเรียน  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 3/4

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล
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