
ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17549 เด็กชาย ปถพี ทาระการ
2 17593 เด็กชาย ไกรวิชญ์ มัชฉิม
3 18193 เด็กชาย ฐรรษยพงศ์ พลพจนารถ
4 18195 เด็กชาย ต้นไม้ จันทร์อร่าม
5 18197 เด็กชาย ธนาศักด์ิ ระบอบ
6 18202 เด็กชาย พัสภูมิ เพชร์พลอย
7 18262 เด็กชาย ภัทรดนัย ขจรศักด์ิ
8 17539 เด็กหญิง บุญชลิฏา พึง่แตง
9 17571 เด็กหญิง สิริวิณี จรโคกกรวด
10 17585 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ แสนชราชา
11 18188 เด็กหญิง นิศากร เกษศิลป์
12 18200 เด็กหญิง กัญาภัค เกล็ดประทุม
13 18206 เด็กหญิง ปภาดา วัฒนสุข
14 18209 เด็กหญิง วิภาวรรณ สวนสรา
15 18211 เด็กหญิง พิมพ์มาตา โตสินธุ์
16 18272 เด็กหญิง บัญฑิตา  บุตรพรม
17 18807 เด็กหญิง ติณณญา เหมราช

ชำย .........7........คน ครูประจ ำชั้น นางคนึง  ประกอบเพชร
หญิง .......10........คน นางอรวรรณ  พัฒนศิริ
รวม .......17..........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/1  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17563 เด็กชาย วงศ์วัชรธร บุญผ้ึง
2 17595 เด็กชาย ชญานนท์ คงกะเวศ
3 17847 เด็กชาย สุธน พะวา
4 18194 เด็กชาย ณรากร ไวเกษตรกรณ์
5 18196 เด็กชาย ธนกฤต วิชัยศิลป์
6 18198 เด็กชาย นนทพัทธ์ แจ้งจิตร์
7 18204 เด็กชาย สุวิจักขณ์ โกศลพานิช
8 17536 เด็กหญิง พณณกร พูลเขตต์กิจ
9 17562 เด็กหญิง จันทมาศ จักรแก้ว
10 17592 เด็กหญิง อาทิชา คชฤทธิ์
11 18000 เด็กหญิง สุภัสสรา ค าสด
12 18187 เด็กหญิง ณสา หร่ายสกุล
13 18192 เด็กหญิง พลอยไพลิน พึง่พา
14 18201 เด็กหญิง กัญญิกา เกล็ดประทุม
15 18208 เด็กหญิง ภรภัสสรณ์ ประเสริฐดี
16 18210 เด็กหญิง อิณฑิรากรณ์ อิ่มเอิบ
17 18250 เด็กหญิง ญาโณทัย พิมพ์จันทร์
18 18293 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ มุกข์ดาลอย      

ชำย ..........7.......คน ครูประจ ำชั้น นางคนึง  ประกอบเพชร
หญิง ..........11.......คน นางอรวรรณ  พัฒนศิริ
รวม .........18........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/1  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

1 18254 เด็กชาย ธนวัฒน์ อินทิศ           
2 17559 เด็กชาย ณัฏฐ์ชนน พรมศักด์ิ
3 17570 เด็กชาย เจษฎา แถมพยัคฆ ์      
4 17576 เด็กชาย วายุ กุลยอด          
5 17583 เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญประดับ     
6 18189 เด็กชาย ปรัตถกร ท างาม               
7 18240 เด็กชาย พิสิษฐ์ -
8 18256 เด็กชาย ภูรติกานต์ รักษากล่ิน       
9 18274 เด็กชาย ศุภกิตต์ วรรณสูตร             
10 18381 เด็กชาย กิจจากร สีมาขจร      
11 18652 เด็กชาย จิรพัฒน์ โฉมศรี          
12 18693 เด็กชาย ธีรพัฒน์  ภูท่อง       
13 18815 เด็กชาย มนัสวิน เก่งธัญการ
14 17538 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ ภาคพานิชย์        
15 17537 เด็กหญิง ศตนันท์ รู้รักษ์             
16 17547 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มั่นมานะเสรี      
17 17554 เด็กหญิง ณัฐชา บุญเพชร         
18 17587 เด็กหญิง ธนพร ผ่องหงหก     
19 17747 เด็กหญิง มินตรา แสนบุญศิริ
20 17933 เด็กหญิง ณัฐวดี เร่ือศรีจันทร์     
21 18214 เด็กหญิง ทัตณิชา สายใหม่          
22 18259 เด็กหญิง ณัฐกมล อินทสิทธิ ์          
23 18611 เด็กหญิง อัยฌา สุวรรณบาง      
ชำย ..........13.......คน ครูประจ ำชั้น    นางสาววาสนา  บุญแสงทอง
หญิง ..........10.......คน นางลักขณา  นิเทศธัญกิจ
รวม .........23........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/2  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17531 เด็กชาย ธรรมรัตน์ ประดิษฐ์สุข      
2 17567 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ ค าธรรม          
3 17572 เด็กชาย วรโชติ คงคล้าย          
4 17579 เด็กชาย พิทยนันท์ แสงทิม           
5 17894 เด็กชาย ณัฐนันท์ แก้วธัญกิจ       
6 18236 เด็กชาย เลิศวงศ์ อินทวัน             
7 18247 เด็กชาย ธนดล จันทร์กระจ่าง    
8 18258 เด็กชาย ฉัตรดนัย มีอยู่              
9 18368 เด็กชาย นฤดล ลาเลิศ          
10 18813 เด็กชาย ณวัฒชัย บุญเอี่ยม
11 17543 เด็กหญิง ณัฎฐ์ณิชา ชื่นจิตร          
12 17541 เด็กหญิง ราชิตา ชินโนรี           
13 17544 เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทะวัน       
14 17550 เด็กหญิง ณิชาภัทร  จูใย
15 17564 เด็กหญิง กิตติวรรณ์ สุขารมย์            
16 18199 เด็กหญิง ญาณิศา เขม้นเขตการณ์
17 18219 เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ กล่ินษร              
18 18228 เด็กหญิง ปิยธิดา ใยชม            
19 18234 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ถมเพ็ชร        
20 18367 เด็กหญิง กิตินัดดา ใยยนต์            
21 18613 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สมศรี
22 18809 เด็กหญิง ธิชาดา ประจงสุข

ชำย .........10........คน ครูประจ ำชั้น   นางสาววาสนา  บุญแสงทอง
หญิง .........12........คน นางลักขณา  นิเทศธัญกิจ
รวม .........22........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/2  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17546 เด็กชาย ธีรภัทร์ ยงการนา            
2 17762 เด็กชาย อาชวิน เจริญพันธิ ์        
3 17898 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เขตรวิทย์           
4 18069 เด็กชาย มงคล หิมานนท์           
5 18220 เด็กชาย นราวิชญ์ สมศรี              
6 18244 เด็กชาย จิรเจษฎ์ ถมเพชร             
7 18260 เด็กชาย ณัฐกร พัฒนปัญญา  
8 18291 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ศรีระวัตร      
9 18610 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พิลึก            
10 18686 เด็กชาย พฤศกฤษ  นาศรีทม       
11 17530 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ มุงค า          
12 17556 เด็กหญิง ปนัสยา ปูจ่้าย              
13 17582 เด็กหญิง วชิราภรณ์ มหาวงษ์             
14 17589 เด็กหญิง กฤติยา พิลึก           
15 18207 เด็กหญิง ปุณยวีร์ จีนเพชร
16 18223 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไพรสิงห์          
17 18237 เด็กหญิง ศศิวิมล เพียรธัญกร          
18 18252 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ชาวชุมนุม     
19 18257 เด็กหญิง พิชชากร สุคลชาติ          
20 18286 เด็กหญิง กวินทรา  เจียมจาตุรงค์      
21 18674 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา บุญมาก       
22 18814 เด็กหญิง สุชานันท์ โพธิห์ยวก
23 18909 เด็กหญิง ศิภาลักษณ์ โพธิพ์รม

ชำย ........10.........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
หญิง ........13.........คน
รวม .........23........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/3  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17575 เด็กชาย สุรเสกข์ บุพพพันธุ ์          
2 17578 เด็กชาย กิตติ พันธ์เพ็ง           
3 17580 เด็กชาย ธนภูมิ เรืองอยู่       
4 17838 เด็กชาย จิรธัช ขามเทศ             
5 18015 เด็กชาย กฤษฏิ์ แซ่ย่าง                
6 18082 เด็กชาย ธนภูมิ เปล่ียนพัด            
7 18225 เด็กชาย ศุภกร แสนยศ              
8 18233 เด็กชาย คุณภัทร น้ าทรัพย์     
9 18242 เด็กชาย อนุวัตร คงไทย        
10 18251 เด็กชาย ทศพล สุกใส                
11 18287 เด็กชาย พิชาภพ ชมชาติ       
12 18292 เด็กชาย ธีรภัทร ทองแบน         
13 18615 เด็กชาย อภิสร เสือเผือก          
14 17553 เด็กหญิง อารดา ส่ือเรืองศักด์ิ    
15 17577 เด็กหญิง จันทกานต์ สมะถะ           
16 17588 เด็กหญิง อริสรา แสนนอก          
17 17597 เด็กหญิง กฤตยาณี พิลึก                  
18 18229 เด็กหญิง รัตน์ฐชา สุขสวัสด์ิ          
19 18263 เด็กหญิง กัลยรัตน์ พัสสาริกรณ์       
20 18290 เด็กหญิง ลักษิกา วิชัย           
21 18805 เด็กหญิง สุนิสา เรืองธง
22 18925 เด็กหญิง รัตนาวรรณ แก้วมณี

ชำย .........13........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
หญิง .........9........คน
รวม .........22........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/3  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17591 เด็กชาย ภัทรพงศ์ เรือศรีจันทร์     
2 17555 เด็กชาย วิภู สุรแสง          
3 17565 เด็กชาย อริยะ น้อยเหลือ
4 17599 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พวงแก้ว        
5 17746 เด็กชาย ธนนันท์ สุขขี            
6 18213 เด็กชาย อธิเทพ พุกถัน                 
7 18216 เด็กชาย จิรายุ ชาญธัญกรณ์         
8 18235 เด็กชาย สิรวิชญ์ สุภะก าเหนิด    
9 18246 เด็กชาย ธนวรรธน์ เกษสุวรรณ์     
10 18261 เด็กชาย ธนานพ เทเพ็ญ
11 18277 เด็กชาย อินทัช ชื่นดอนกลอย        
12 18385 เด็กชาย ถุงทอง สุขภิรมย์       
13 18057 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันทอง               
14 18217 เด็กหญิง ปัณพร วัตสุข
15 18222 เด็กหญิง กวินตรา ค าหอม           
16 18226 เด็กหญิง เบญจวรรณ สุไทย
17 18249 เด็กหญิง ฌิชมนต์ อุทุมภา              
18 18280 เด็กหญิง อชิรญา ภูพุ่ม่                 
19 18364 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา พัดการค้า       
20 18660 เด็กหญิง ณัฐวศา ศรีจันทร์         
21 18811 เด็กหญิง ณัฏฐิกา แสนค า
22 18812 เด็กหญิง สุนิสา เม่าทองหลาง

ชำย .......12........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
หญิง ........10.........คน นางจินดา  ชาญธัญกรณ์
รวม ........22........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/4  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17533 เด็กชาย เตชพัฒน์ บุญถึงจิตร     
2 17581 เด็กชาย วิษณุ ยอดวิโรจน์         
3 17744 เด็กชาย นิภัทร์   พรหมตระกูล    
4 18024 เด็กชาย ธนโชติ โคตระภู            
5 18215 เด็กชาย กมลภพ หมั่นเขตกรณ์        
6 18230 เด็กชาย ชนกันต์ เกษกรณ์              
7 18239 เด็กชาย อดิศักด์ิ อาจคงหาญ     
8 18248 เด็กชาย ยุทธศักด์ิ ช้างข า           
9 18266 เด็กชาย สรณ์ศิล ใจดี
10 18285 เด็กชาย ธนิศร ทองท า                
11 17527 เด็กหญิง ลธิชา พรมศักด์ิ        
12 17535 เด็กหญิง ชญาดา สืบส าราญ      
13 17552 เด็กหญิง กนกพร นุยันรัมย์       
14 18085 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองค า          
15 18221 เด็กหญิง พีรดา สุขจร            
16 18224 เด็กหญิง กัญฐิกา พิลึก             
17 18241 เด็กหญิง ศิริภาวัล เทศเขียว             
18 18269 เด็กหญิง กัลญารัตน์ ก้อนนาค        
19 18282 เด็กหญิง ฉัตรสุดา วงศ์ศรีแก้ว      
20 18422 เด็กหญิง กิตติกรานต์ แสงทิม         
21 18810 เด็กหญิง อภิชยา พรรษา
22 18914 เด็กหญิง ชัญญานุช ศศิฐากุล

ชำย ........10.......คน ครูประจ ำชั้น นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
หญิง .........12........คน นางจินดา  ชาญธัญกรณ์
รวม .........22........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/4  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17525 เด็กชาย ณภัทร ผลสุข                 
2 17542 เด็กชาย ชลธี  สายพยุง          
3 17561 เด็กชาย ธราเทพ สุทธิ             
4 17590 เด็กชาย คุณานนท์ อินทรสิทธิ ์         
5 17779 เด็กชาย พนมกร สร้อยฟ้า      
6 18065 เด็กชาย เอกสิทธิ์ ดอนนุชไพร  
7 18191 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปัน้ทอง       
8 18231 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ยังสามารถ            
9 18278 เด็กชาย ชิณภัทร คุ้มยิ้ม              
10 18297 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ บัวสัมพันธ์             
11 18365 เด็กชาย พีรณัฐ ทาสีภู               
12 18396 เด็กชาย วรพจน์ เชิดวงสูง     
13 18697 เด็กชาย อภินันท์ พงษะพัง       
14 17540 เด็กหญิง ณัชชา เจ้าเจ็ด          
15 17573 เด็กหญิง จารุมน ประมูลทรัพย์  
16 18243 เด็กหญิง จิริญญา พรมศักด์ิ      
17 18245 เด็กหญิง ชลลดา พรหมสวรรค์        
18 18265 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงห์ทอง
19 18270 เด็กหญิง กวินธิดา ทองอ้น                 
20 18283 เด็กหญิง วรรณวิภา อนุรักษา              
21 18289 เด็กหญิง ฟ้าใส วิชัย                    
22 18608 เด็กหญิง นาฎรดา ช านาญไพร        
23 18679 เด็กหญิง ชนินาถ น้อยค ามูล       
24 18808 เด็กหญิง จันทร์จรัส ต้ังวิริยะ
25 18817 เด็กหญิง วรรณพรรษา แทนธานี

ชำย ........13.......คน ครูประจ ำชั้น นางจ าลักษณ์  ค าแผลง
หญิง .........12........คน นางสาวรัชนก  สิงห์ทุม
รวม .........25........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/5  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 17529 เด็กชาย นภัส ไชชูโชติ               
2 17557 เด็กชาย ปฐพี พลสุริฉาย      
3 17566 เด็กชาย กฤษกร จันทะบัตร         
4 17598 เด็กชาย สงกรานต์ สุคนธานนท์    
5 18019 เด็กชาย ณปภัทร ทะสะวะดี       
6 18190 เด็กชาย วีระกร รอดอริห์      
7 18212 เด็กชาย กรวิชญ์ กองแก้ว      
8 18238 เด็กชาย สุธีร์ ศรีทอง        
9 18294 เด็กชาย ภูริภัค สมานเขตกิจ         
10 18363 เด็กชาย ภัทรวรรทน์ เดชศรี                  
11 18917 เด็กชาย ดนัย ไก่แก้ว
12 17534 เด็กหญิง พิชาพร วงษ์จันทร์         
13 17545 เด็กหญิง ไอศิกา สุริยะจันทร์       
14 18232 เด็กหญิง ชภัสธวัลย์ บุญมาก         
15 18268 เด็กหญิง แพรตะวัน จันทะโย          
16 18281 เด็กหญิง ปรีชญาน์ สุขสุวานนท์  
17 18288 เด็กหญิง ธมนวรรณ ทัพชุมพล       
18 18295 เด็กหญิง จิราพัชร อ่อนสี                  
19 18609 เด็กหญิง อุรัสยา นิลขวัญ       
20 18806 เด็กหญิง กันยรัตน์ อุ่นศรี

ชำย .........11.......คน ครูประจ ำชั้น นางจ าลักษณ์  ค าแผลง
หญิง .........19........คน นางสาวรัชนก  สิงห์ทุม
รวม .........20........คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 3/5  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 


