
ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17821 เด็กชาย วชิรวิทย์ เชเดช
2 17848 เด็กชาย พัชรเวช  พึง่ดี   
3 18517 เด็กชาย กรวิชญ์ สามัญตระกูล
4 18521 เด็กชาย ภูริวัฒน์ วัฒนสุข
5 18525 เด็กชาย ธาราทร ธรรมวิชัย
6 18528 เด็กชาย รัตนวิทย์ นุตภูมิ
7 18533 เด็กชาย วรณ เจียมจตุรงค์
8 18573 เด็กชาย จิรายุ  เขม้นกิจ  
9 17808 เด็กหญิง จิรวดี มารยาตร์
10 17820 เด็กหญิง ธนิสรา นิลารักษ์
11 17879 เด็กหญิง โยษิตา  ส าเภาทอง  
12 17883 เด็กหญิง อนิจจญา วงษ์ชมภู
13 17982 เด็กหญิง เฌอมาวีร์ มิทธิศร
14 18515 เด็กหญิง ไอย์รฎา พิมพ์ขันธ์
15 18518 เด็กหญิง กนกลักษณ์ บัวหลวง
16 18522 เด็กหญิง จิณัฐตา พิทักษ์
17 18529 เด็กหญิง กัญญาภัทร ขันทับทิม
18 18532 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ตลับทอง

ชาย .........8........คน ครูประจ าชั้น นางวาริฉัตร  พิลึก
หญิง ..........10.......คน นางสยาม  คาวิน
รวม .........18........คน

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

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17824 เด็กชาย ปภาวิน ศิริวัฒน์
2 17979 เด็กชาย ธนัฐพงษ์ คงปัณฑวัจน์
3 18520 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุพรรณ์
4 18523 เด็กชาย พงศ์ปณต จุฬมุสิ
5 18527 เด็กชาย กิตติภูมิ พรมอุทัย
6 18531 เด็กชาย วรากร แสงจันทร์งาม
7 18535 เด็กชาย ธัญกุล ทรัพย์บุญธรรม
8 18649 เด็กชาย ปัญนภัทร  แจ้งสันต์
9 17810 เด็กหญิง อชิรญา ชวาริด
10 17823 เด็กหญิง ณิชากานต์  หาญล ายวง   
11 17882 เด็กหญิง เฌอรีลิญญ์ อินทรภาษี
12 17941 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทะวีเขตรกิจ
13 18083 เด็กหญิง ญาดา ชูแสง
14 18516 เด็กหญิง อภิศรา จันทร์บาง
15 18519 เด็กหญิง พัชญธิดา ประสิทธิกสิกรรม
16 18526 เด็กหญิง ญาณิศา พุม่ขจร
17 18530 เด็กหญิง สรวีย์ แดงดี

ชาย ..........8.......คน ครูประจ าชั้น นางวาริฉัตร  พิลึก
หญิง ..........9.......คน นางสยาม  คาวิน
รวม ..........17.......คน

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

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17825 เด็กชาย พุฒิภัทร  ด่านอุดม   
2 17965 เด็กชาย ภานุวัฒน์  ฟักผล    
3 18017 เด็กชาย สุชน  สุวรรณ์   
4 18166 เด็กชาย รพีภัทร  เตยหอม   
5 18540 เด็กชาย สุภกิตต์ิ  ปัน้ทอง   
6 18551 เด็กชาย ชัชวิน  หงษ์ทอง  
7 18567 เด็กชาย ณัฐพล  พิลึก   
8 18570 เด็กชาย ธนดล หินลาศ   
9 18582 เด็กชาย ศุภกร  คงคาสวัสด์ิ   
10 18804 เด็กชาย ภัทรกร พรนิคม
11 17855 เด็กหญิง ธารากมล  โนนแก้ว   
12 17886 เด็กหญิง กีรติกา  ศรีศักด์ิวรชัย   
13 18070 เด็กหญิง พิรานันท์  พูลสาริกิจ   
14 18560 เด็กหญิง นฤมล คุ้มพุม่   
15 18574 เด็กหญิง สุธาสินี  ศิลอยู่   
16 18590 เด็กหญิง ณิชนันท์  ชังชั่ว   
17 18596 เด็กหญิง อภิภาดา พรสุขวิทูร   

ชาย .........10.......คน ครูประจ าชั้น นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
หญิง ..........7.......คน นางวิไลลักษณ์  ฤทธิเ์ทพ
รวม .........17........คน

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

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17915 เด็กชาย จิระวัฒน์  พสุสุวรรณ  
2 17966 เด็กชาย กฤติเดช  เทีย่งทัศน์   
3 18025 เด็กชาย พูนพิพัล  บุญแสงทอง   
4 18426 เด็กชาย กฤษณะวงค์  พงษ์สวัสด์ิ   
5 18542 เด็กชาย ชยพล  วิเศษเขตร์การณ์   
6 18555 เด็กชาย จิตติพัฒน์  พันธ์เขตกรณ์   
7 18568 เด็กชาย วีรภาพ  จันทบูรณ์   
8 18572 เด็กชาย เกริกไกรวัล  สมศรี   
9 18599 เด็กชาย ณัฐพล  คณาพันธ์   
10 18597 เด็กชาย วิทวัส ผลให้
11 17859 เด็กหญิง มัณฑิตา  ศรีเรืองพันธ์   
12 17954 เด็กหญิง ณัฐรดา  จ าปาแดง   
13 18305 เด็กหญิง ปิยธิดา  ช านาญ   
14 18564 เด็กหญิง เปมิกา  เย็นส าราญ   
15 18586 เด็กหญิง ทรรศยา  อิ่มเต็ม   
16 18594 เด็กหญิง ศรัญญา  กางกรณ์   

ชาย ..........10.......คน ครูประจ าชั้น นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
หญิง ..........6.......คน นางวิไลลักษณ์  ฤทธิเ์ทพ
รวม .........16........คน

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

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17815 เด็กชาย ธนสร  พะวา   
2 17822 เด็กชาย ธนพล เชื้อวงษ์   
3 17849 เด็กชาย พิทยพล  พิลึก  
4 17871 เด็กชาย นพรุจ  สุขกรินทร์  
5 17876 เด็กชาย สุขเจตน์  บุญเจียก   
6 17900 เด็กชาย ปุณยวีร์ กสิธิกสิกรรม   
7 17975 เด็กชาย ศุภาวุฒิ  ตันเสดี   
8 18037 เด็กชาย อภิเทพ  สายปัน้   
9 18537 เด็กชาย สิรภพ  ถิระการ   
10 17887 เด็กหญิง สาระวารี  บุญเมือง   
11 17940 เด็กหญิง ลภัสลดา  ทรัพย์เจริญ   
12 18010 เด็กหญิง สุภาสินี  บุญชะโด   
13 18534 เด็กหญิง กัญญพัชร ประสาทกสิกิจ   
14 18559 เด็กหญิง พัชรินทร์  โพชสาลี   
15 18571 เด็กหญิง ณภัทรฐนัน ฟักทรัพย์   
16 18803 เด็กหญิง รัชชณิดา วุฒิวงศ์
17 18556 เด็กหญิง พิชญาภัค  จันทหอม   

ชาย ..........9.......คน ครูประจ าชั้น นางอารีย์  สีมาขจร
หญิง ..........8.......คน
รวม .........17........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/3  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17816 เด็กชาย วรรณชนะ  หมู่พยัคฆ ์ 
2 17836 เด็กชาย พุฒิกร  วงษ์จันทร์   
3 17861 เด็กชาย ธนวัฒน์ มุทิตา  
4 17872 เด็กชาย กฤชณัท  ศรีทัศน์
5 17884 เด็กชาย ณัฐสรณ์  สายชู  
6 17901 เด็กชาย พงษ์พัฒน์  บุญแก้ว   
7 18007 เด็กชาย อภิชัย  ไม้ทอง  
8 18300 เด็กชาย สหรัฐ  สุขสวัสด์ิ   
9 18541 เด็กชาย พีรภัทร  เดโชเม้ง   
10 18552 เด็กชาย ธนวัต  สุดโสม   
11 17924 เด็กหญิง แพรวา  โยสิทธิ ์  
12 17999 เด็กหญิง พิมพิสา  อึงอาคม   
13 18298 เด็กหญิง ณัฏฐิญาภรณ์  ลองเนียม   
14 18566 เด็กหญิง สุภัสสร  โฉมศรี   
15 18591 เด็กหญิง พิชญา  พลพัฒน์ 
16 18682 เด็กหญิง ศุภกานต์ ศรีเมือง   
17 18544 เด็กชาย ภาคิน  พรหมศิลป์  
18 18592 เด็กหญิง ภัทรลดา  กุลทอง   

ชาย ..........10.......คน ครูประจ าชั้น นางอารีย์  สีมาขจร
หญิง ..........8......คน
รวม .........18........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/3  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17850 เด็กชาย เจษฎา  วงษ์ยศ   
2 17862 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เทียนสันต์   
3 17934 เด็กชาย จักรพันธ์  เกษสาคร   
4 18008 เด็กชาย วรัญญู  แสงเพ็ง   
5 18056 เด็กชาย นันทวัฒน์  นันทะนะ   
6 18304 เด็กชาย ธนกร  ธานี   
7 18546 เด็กชาย ภูวฤทธิ ์ หัตถกอง   
8 18563 เด็กชาย ปัญญาวุธ  กล้าสาริกิจ   
9 18581 เด็กชาย กันภัทร  สมานเขตกิจ   
10 18902 เด็กชาย นรากร ประสิทธิก์สิกรรม
11 17880 เด็กหญิง ชนันธิดา  บุญไทย   
12 17963 เด็กหญิง อรัญญา วงษ์ธัญญะกรรม
13 18561 เด็กหญิง อภิชญา  บุญโท  
14 18575 เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิเ์กตุ   
15 18800 เด็กหญิง ฬียากร กวางแก้ว
16 17845 เด็กหญิง นลิตรา นาควังชัย
17 18576 เด็กหญิง อภิญญา เฟือ่งจันทร์   

ชาย .........10........คน ครูประจ าชั้น นางอนงค์  ประไพวัลย์
หญิง ..........7.......คน นางสุภมาส  ทวีผล
รวม .........17........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/4  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17851 เด็กชาย นันนนนท์  บุญญะกา   
2 17923 เด็กชาย ปิยะวัฒน์  พวงรัตน์   
3 17955 เด็กชาย ภูมิรพี  สีนวน   
4 18011 เด็กชาย วุฒิภัทร  อยู่เกษม   
5 18081 เด็กชาย วรพล เครือสาร   
6 18545 เด็กชาย ธรรมวัฒน์  นาคใจ   
7 18550 เด็กชาย ตันติกร  ลือยศ   
8 18579 เด็กชาย ปาณชัย ธิค า   
9 18598 เด็กชาย ปองคุณ  รัตนาภิรมย์   
10 17922 เด็กหญิง ธิดารัตน์  บุญมาก   
11 18012 เด็กหญิง มุกชาดา  สุตตะใน 
12 18543 เด็กหญิง กัญพรรธน์  เชี่ยวเขตวิทย์   
13 18565 เด็กหญิง อรณัชชาร์ เชิญขวัญ   
14 18587 เด็กหญิง สุจีรณัฐ  บุพพพันธุ ์  
15 18801 เด็กหญิง อภิชญา  บุญสวัสด์ิ
16 18055 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  เต้บ ารุง   
17 18577 เด็กหญิง ธิดาพร  เกิบสันเทียะ   
18 18659 เด็กหญิง วรรณชนก บุนนาค   

ชาย ..........9.......คน ครูประจ าชั้น นางอนงค์  ประไพวัลย์
หญิง ..........9.......คน นางสุภมาส  ทวีผล
รวม ..........18.......คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/4  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17852 เด็กชาย กฤษฎา  ขันทองค า   
2 17863 เด็กชาย สิทธิโชค  พรชาวนา   
3 17881 เด็กชาย อิทธิกร  เทเพ็ญ   
4 17947 เด็กชาย พรชัย  บุญมาก   
5 17986 เด็กชาย อภิวัฒน์  หิริโอ   
6 18047 เด็กชาย ธนกฤต  ทาอุบล   
7 18086 เด็กชาย กวิน  บุญหาพาส   
8 18538 เด็กชาย กฤตชนล  มังจันทึก   
9 18589 เด็กชาย กาญจน์บดี  ใต้ละหัน
10 18802 เด็กชาย พีรพัฒน์ พึง่พุม่
11 17976 เด็กหญิง พิณฐินันท์  สุธงษา   
12 18059 เด็กหญิง ปัทมา ทองแพ 
13 18547 เด็กหญิง สิริปรียา  พระสว่าง   
14 18549 เด็กหญิง นีรชา  หงษ์จันทร์   
15 18562 เด็กหญิง มณีรัตน์  ปัน้ทอง   
16 18583 เด็กหญิง พุทฐิดา  อยู่เกษม   
17 18645 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ธัญญาอภิโชติ 

ชาย ...........10......คน ครูประจ าชั้น นางสุภาพร  ทาระการ
หญิง ..........7.......คน นางรวีวรรณ  จินเตาหลี
รวม .........17........คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/5  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17853 เด็กชาย วชิรวัตร มังกรงาม
2 17873 เด็กชาย เจษฎากรณ์  พิลึก   
3 17896 เด็กชาย เอกธนัช  เครือเช้า   
4 17964 เด็กชาย จิรวัฒน์  โพธิพฤกษ์   
5 18009 เด็กชาย ณัฐพงศ์  กล่ันกสิกรณ์   
6 18054 เด็กชาย อภิสิทธิ ์ สนธิรักษ์   
7 18524 เด็กชาย พุฒิภัทร สิทธิชัย   
8 18539 เด็กชาย นิติภูมิ  อภัยภักด์ิ   
9 18650 เด็กชาย ธีรภูรินทร์  เร่ิมศรี   
10 17860 เด็กหญิง จิรัชยา  สายชู   
11 18018 เด็กหญิง นันท์ธวัล ซาวทองค า   
12 18536 เด็กหญิง แสนดี  เปรมสังข์   
13 18548 เด็กหญิง ภาวินี  วิเชียรสาร   
14 18557 เด็กหญิง อภิญญา  ด าแก้ว   
15 18569 เด็กหญิง รดา  พานิชเจริญ   
16 18585 เด็กหญิง สุธาสินี  เลิศน้ าหวาน  
17 18799 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ฤทธิเ์ทพ
18 18921 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองขันธ์

ชาย ...........10......คน ครูประจ าชั้น นางสุภาพร  ทาระการ
หญิง ...........8......คน นางรวีวรรณ  จินเตาหลี
รวม ...........18......คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2/5  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 


