
ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18123 เด็กชาย วรธน รักธัญกรณ์
2 18139 เด็กชาย สุพศิน แก้วเกษ
3 18173 เด็กชาย พัสกร คุ้มชุ่ม
4 18601 เด็กชาย ก้องภพ ยศบุตร
5 18605 เด็กชาย ณัฐภูมิ นัตติสุทธิ์
6 18831 เด็กชาย ธนกร ทับทอง
7 18860 เด็กชาย กันตพิชญ์ ไพรนาค
8 18885 เด็กชาย ภูชิชญ์ ศรีพิพัฒน์
9 18901 เด็กชาย ธีรดนย์ ชาเชียงตุง
10 18106 เด็กหญิง ชนาภัทร พันธ์กสิกรรม
11 18142 เด็กหญิง ริญญากานต์ สุขฉัตร
12 18144 เด็กหญิง กัญญาพัชร อิ่มจันทร์ทึก
13 18179 เด็กหญิง ธญานี มูลหา
14 18836 เด็กหญิง จิรัชญา จันเหลือง
15 18854 เด็กหญิง จารุวรรณ แขชัยพร
16 18868 เด็กหญิง ญาณิศา กล่ินจําปา
17 18889 เด็กหญิง อชิรกุล เก็งกะสิวิทย์

ชาย .........9........คน ครูประจ าชั้น นายคําดี  ขุนดารา
หญิง .........8........คน นางสาวภารดี  ชัยศิริ
รวม .........17........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/1  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18125 เด็กชาย กิตติภัทร เร่ือศรีจันทร์
2 18156 เด็กชาย คุณภัทร ทองแบน
3 18184 เด็กชาย โพธิเศรษฐ์ คล้ายวิมุติ
4 18840 เด็กชาย ธีระดนย์ ฉวีอินทร์
5 18851 เด็กชาย อัครพนธ์ แจ้งสันต์
6 18855 เด็กชาย เอื้ออังกูร ภักดีตุระ
7 18872 เด็กชาย ภูธน เกี๋ยวคํา
8 18886 เด็กชาย ณัฏฐ์ สาคร
9 18096 เด็กหญิง พลอยทับทิม เปล่ียวถิ่นเถื่อน
10 18140 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ทรัพย์ศรี
11 18143 เด็กหญิง พิชชานันท์ เกิดอินทร์
12 18146 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สุวรรณพงศ์
13 18181 เด็กหญิง ภูษณิศา เก่งกสิวิทย์
14 18603 เด็กหญิง รมิดา เรืองทอง
15 18692 เด็กหญิง พัชรพร แซ่ไล่
16 18838 เด็กหญิง วิภารดี อ่อนนิ่ม
17 18867 เด็กหญิง เพียงขวัญ ฤทธิเ์ต็ม
18 18880 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ตาขันทะ

ชาย .........8........คน ครูประจ าชั้น นายคําดี  ขุนดารา
หญิง .........10........คน นางสาวภารดี  ชัยศิริ
รวม .........18........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/1  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18088 เด็กชาย โชคณธีกรณ์ บัวสําลี
2 18107 เด็กชาย   วายุภัค ศรีศักด์ิวรชัย
3 18161 เด็กชาย วรเดช พูลเผ่าว์
4 18174 เด็กชาย ภัทรพล เชื้อกสิการ
5 18178 เด็กชาย ธนพัฒน์ เมณฑ์กูล
6 18865 เด็กชาย นนทพัทธ์ พิลาคุณ
7 18869 เด็กชาย อภิวัฒน์ มหารัตน์
8 18876 เด็กชาย ธนภัทร บัวคล่ี
9 18089 เด็กหญิง ญาณิศา ปานนนท์
10 18132 เด็กหญิง ณัฐฑิตา นิยมพงศ์
11 18163 เด็กหญิง ปุณยภา เอื้อทัดทาน
12 18408 เด็กหญิง วิชุดา จรโคกกรวด
13 18857 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญเกิด
14 18858 เด็กหญิง สันต์ฤทัย ดีพิจารย์
15 18861 เด็กหญิง ณัฐชลิดา พูลพันธ์
16 18863 เด็กหญิง ณิชาพร ธงสันเทียะ

ชาย ........8.........คน ครูประจ าชั้น นางสุดตา  ยาสุทธิ
หญิง ........8.........คน นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี
รวม .........16........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/2  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18095 เด็กชาย ศรัณยู สุรัตตัน
2 18115 เด็กชาย  บวรศักด์ิ  นาชัยเวช
3 18170 เด็กชาย ชัยพัฒน์ ไกรวิริยะ
4 18177 เด็กชาย ฉัตรชัย  คําศิริสัมพันธ์
5 18688 เด็กชาย ญาณพัฒน์ ศักด์ิศรี
6 18866 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ แสนคํา
7 18875 เด็กชาย บูรณพิภพ ปิน่เกตุ
8 18918 เด็กชาย กิตติศักด์ิ บูรณพันธ์
9 18098 เด็กหญิง ปุณยาพร พิลึก
10 18109 เด็กหญิง พรพรรณ  ทรัพย์ศรี
11 18128 เด็กหญิง ปวริศา  ภูฆงั
12 18147 เด็กหญิง กวินภัค หมดทุกข์
13 18176 เด็กหญิง ณดา นิโรจน์รัมย์
14 18859 เด็กหญิง อภิญญา ลักษณะ
15 18862 เด็กหญิง โชกา อาจเอื้อ

ชาย .........8........คน ครูประจ าชั้น นางสุดตา  ยาสุทธิ
หญิง .........7........คน นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี
รวม .........15........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/2  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18090 เด็กชาย เรวตั   โฉมศรี

2 18100 เด็กชาย กันต์ณพัตร์ เชิดสุพรรณ์
3 18151 เด็กชาย  นพดล  เมฆมะตูม

4 18672 เด็กชาย ไกรวิชญ์ ยอดไธสง
5 18835 เด็กชาย ธนโชติ  อินทร์พิสัย
6 18841 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ กําไรนาค
7 18843 เด็กชาย พรรษา พงษ์เผ่า
8 18091 เด็กหญิง วรัญญา อนุสูตร
9 18131 เด็กหญิง ชนัญธิดา -
10 18146 เด็กหญิง นัชนชา นิเทศธัญญกิจ
11 18665 เด็กหญิง ณัฐธิชา ทองหาญ
12 18830 เด็กหญิง สุชาดา อินทะวัน
13 18834 เด็กหญิง อนัญญา เนินพลับ
14 18900 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ เกษสุวรรณ์
15 18919 เด็กหญิง อภิสวรรค์ เปียฉนวน

ชาย .........7........คน ครูประจ าชั้น นางมันทนา  ธิมา
หญิง .........8........คน นางสาวเอมวิกา  ดีประเสริฐ
รวม .........15........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/3  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18093 เด็กชาย ฬภสัพงษ์ แก่นทพิย์

2 18108 เด็กชาย  ธาราธาร  ผันผ่อน

3 18158 เด็กชาย  จิรสิน   สําเภารอด

4 18167 เด็กชาย เดโชชัย วิริยวรา
5 18175 เด็กชาย ภาณุพงษ ์  พลฉกรรณ์

6 18182 เด็กชาย ณัฐนันท์ มะโนแสน
7 18602 เด็กชาย  พชรบวร เหล่าพลายนาค

8 18842 เด็กชาย ธนพล นันกระโทก
9 18844 เด็กชาย นราวิชญ์ ขมขํา
10 18103 เด็กหญิง ชาลิสา บุญมี
11 18118 เด็กหญิง กวินทิพย์ อินมูลต่ิง
12 18404 เด็กหญิง สุภัสสรา ช่องงาม
13 18829 เด็กหญิง ณัทกาญจน์ ขุนพลกะวาท
14 18832 เด็กหญิง ศิริญญา สังมา
15 18905 เด็กหญิง กฤษณา พุทธชาติ

ชาย .........9........คน ครูประจ าชั้น นางมันทนา  ธิมา
หญิง .........6........คน นางสาวเอมวิกา  ดีประเสริฐ
รวม .........15........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/3  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18101 เด็กชาย ธีรภัทร์ ฉิมพลี
2 18155 เด็กชาย จุลจักร วงษ์นาค
3 18356 เด็กชาย ฐิตินันท์  มะละมะทิ
4 18888 เด็กชาย ณัฐกร เขียวใบงาม
5 18892 เด็กชาย ณัฐกรณ์ กิ่งพิกุล
6 18896 เด็กชาย ธนากร อ่อนนวล
7 18898 เด็กชาย วงศกร เมาทองหลาง
8 18906 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ เขียวน้อย
9 18899 เด็กชาย กฤตเมธ น้อยเนียม
10 18127 เด็กหญิง ภัทราพร สังข์วิเศษ
11 18135 เด็กหญิง กัญภัทร นุ่มวาที
12 18154 เด็กหญิง พิมพ์พิศา  บุญเมือง
13 18169 เด็กหญิง เพียงขวัญ ธงชัย
14 18186 เด็กหญิง กัญญาภัค ทวัตติงษ์
15 18881 เด็กหญิง กนกลักษณ์ สีผง
16 18893 เด็กหญิง สีวลี ชลพิทักษ์

ชาย .........9........คน ครูประจ าชั้น นางสมพงษ์  สนธิพัก
หญิง ........7.........คน
รวม .........16........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/4  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18124 เด็กชาย กรวริชย์ เชื้อกสิกรรม
2 18165 เด็กชาย ชลนที เรือศรีจันทร์
3 18607 เด็กชาย ก้องกิดากร ซ่ือตรง
4 18891 เด็กชาย ภูมินทร์ พรนิคม
5 18895 เด็กชาย นราวิชญ์ วงศ์สิมบุตร
6 18897 เด็กชาย อินธิพัทธ์ สุวรรณคํา
7 18908 เด็กชาย ณภัทร เจริญวงศ์วนิช
8 18134 เด็กหญิง จันทร์จิรา  ทุมรินทร์
9 18185 เด็กหญิง บุญญาดา  แซ่ย่าง
10 18392 เด็กหญิง วินฤทัย  เจริญศิลป์
11 18883 เด็กหญิง ภูริชญา สมานเขตกิจ
12 18890 เด็กหญิง พัชรีวรรณ โพสี
13 18903 เด็กหญิง นันทัชพร บุบผา
14 18884 เด็กหญิง ณิชนันทน์ พงษ์สาริกรรณ์

ชาย .........7........คน ครูประจ าชั้น นางสมพงษ์  สนธิพัก
หญิง ........7.........คน
รวม .........14........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/4  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18102 เด็กชาย คุณากร ลีประทุมสิทธิ์
2 18114 เด็กชาย ปัณณธร พึง่พงษ์
3 18129 เด็กชาย ธันวา  สุกร
4 18141 เด็กชาย ณัฐพัฒน์  ทองบุญลิ
5 18157 เด็กชาย รัชชานนท์ จันทร์รองศรี
6 18357 เด็กชาย  ฐิติภัทร  มะละมะทิ
7 18849 เด็กชาย ณภัทรพงศ์ ขันทับทิม
8 18852 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ปิน่วิเศษ
9 18105 เด็กหญิง วรัญญา ใจแสน
10 18145 เด็กหญิง  ปภาวดี  เขตรวิทย์
11 18360 เด็กหญิง ธันยชนก บุญหนัก
12 18845 เด็กหญิง จุฑามาศ อุดม
13 18839 เด็กหญิง ณัชชา ดีพิจารณ์
14 18848 เด็กหญิง ดารากร วังหนองเสียว
15 18853 เด็กหญิง กานต์ธิดา รักธัญกรณ์

ชาย ..........9.......คน ครูประจ าชั้น นางกัญรินทร์  จินานิกร
หญิง ..........6.......คน
รวม .........15........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/5  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18097 เด็กชาย นัทธ์ฐชาภัค พยัคฆวิเชียร
2 18117 เด็กชาย นวพล ภูภ่ักดี
3 18137 เด็กชาย สรวิชญ์ สิงห์โท
4 18149 เด็กชาย ประพัฒน์พงศ์ สุระดม
5 18162 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พูลเขตรกิจ
6 18367 เด็กชาย  อัญธิวา  เทเพ็ญ
7 18833 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โฉมงาม
8 18846 เด็กชาย อาทิวราห์ นวลนาวาสุวรรณ
9 18847 เด็กชาย จิราวัฒน์ วิทูล
10 18094 เด็กหญิง  สุพัตรา  ธัญมงคลทรัพย์
11 18130 เด็กหญิง ภรภัทร มากยัง
12 18171 เด็กหญิง  นภัสสร  ชื่นเจริญ
13 18401 เด็กหญิง แพรวา พงษ์ปล้ืม
14 18850 เด็กหญิง ณัฐธิดา บูระพันธ์
15 18856 เด็กหญิง ธัญชดา เทวัน

ชาย ..........8.......คน ครูประจ าชั้น นางกัญรินทร์  จินานิกร
หญิง ..........7.......คน
รวม .........15........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/5  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18110 เด็กชาย เอกพล  เอกวัฒน์
2 18119 เด็กชาย รัชชานนท์ ปัชมะณา
3 18121 เด็กชาย ชัยฤทธิ ์ ศรีจันทร์ศุกร์
4 18148 เด็กชาย กรวิชญ์ ชูนพรัตน์
5 18218 เด็กชาย ชัญญานันต์ สวนสลา
6 18600 เด็กชาย กวิน  ว่องสาริกิจ
7 18878 เด็กชาย อัษฎาวุธ ชลาสินธ์
8 18907 เด็กชาย ญฐภัทร อ่าํกร่าง
9 18879 เด็กชาย ธนัท ถึงทรัพย์
10 18887 เด็กชาย วิศรุต ไพรสิงห์
11 18183 เด็กหญิง ขวัญชนก คล้ายแป้น
12 18673 เด็กหญิง ยุพาพร อินทร์ประสิทธิ์
13 18864 เด็กหญิง จิรัญญา สุภะกําเหนิด
14 18871 เด็กหญิง นันทพัทร์ โอสถ
15 18874 เด็กหญิง ภาสิตา ปิน่เงิน
16 18394 เด็กหญิง ชนารดี จุฑานนท์

ชาย .........10........คน ครูประจ าชั้น นางพรรณอร  พํานัก
หญิง .........6........คน นายสมกิจ  น้อยคํามูล
รวม ........16.......คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/6  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 18116 เด็กชาย ศุภวิชญ์  นามอาษา
2 18120 เด็กชาย ธัชพงศ์ หอมซา
3 18138 เด็กชาย กรกฤต   โตบํารุง
4 18180 เด็กชาย สิริกร ฉลองสัพพัญญู
5 18267 เด็กชาย ณัฐชนน ตรีโพธิ์
6 18877 เด็กชาย ภาคิน พิมพรรณ์
7 18112 เด็กหญิง ณัฐชยา มุทุตา
8 18133 เด็กหญิง   ณพัศชา   หมื่นชํานาญ
9 18696 เด็กหญิง กรรณิการ์ บุญยะกา
10 18870 เด็กหญิง ธนัชชา อินทโชติ
11 18873 เด็กหญิง ศิรภัสสร ญาติรักษ์
12 18894 เด็กหญิง พิชญาพร สมุททารินทร์
13 18122 เด็กหญิง ณพัศชา ทองคํา
14 18926 เด็กชาย พีรพล สกุลภัทรธนาสิริ

ชาย ........7.........คน ครูประจ าชั้น นางพรรณอร  พํานัก
หญิง .........7........คน นายสมกิจ  น้อยคํามูล
รวม .........14........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1/6  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 


