
ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17039 เด็กชาย อภิชัช แสงแก้ว

2 17098 เด็กชาย กฤษติภากร เกษศิลป์

3 17600 เด็กชาย ไกรวิชญ พรมอุทัย

4 17602 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิมพ์ขันธ์

5 17607 เด็กชาย อรรถพล โพนคร

6 17625 เด็กชาย ธีรภัทร์ หมู่พยัคฆ์

7 18628 เด็กชาย ชโนทัย บุญเงิน

8 17052 เด็กหญิง ปันณา เกษวิริยะการณ์

9 17058 เด็กหญิง พิมนภัทร บุญธรรม

10 17063 เด็กหญิง พราด้า ปานพิลา

11 17257 เด็กหญิง สุภัสสรา แพงสีรักษา

12 17614 เด็กหญิง ปุญญพัตณ์ ทิมทอง

13 17618 เด็กหญิง กัญญ์วรา ยมณี

14 17626 เด็กหญิง ชมภูนุช ค าสูงเนิน

15 18040 เด็กหญิง พิชนาฎ บุญล้อม

ชาย 7  คน ครูประจ าชั้น นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ
หญิง 8  คน นายพรชัย  สุภาตา
รวม 15  คน

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

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17048 เด็กชาย ปวเรศ แถมพยัคฆ์

2 17298 เด็กชาย กวินภพ สุจริต

3 17601 เด็กชาย อธิคม พรมอุทัย

4 17604 เด็กชาย ภูมิวัตร จูงวงค์สุข

5 17605 เด็กชาย โยธิน สัมฤทธิ์

6 17606 เด็กชาย ธีรเดช โพนคร

7 17624 เด็กชาย สุภทัด เศวตวนัส

8 18626 เด็กชาย ภูริพัท เพชร์พลอย

9 18631 เด็กชาย ฐนันธรน์ ยุทยา

10 17057 เด็กหญิง กุสุมา มะโนแสน

11 17059 เด็กหญิง ชลิชา ชื่นจิตร

12 17253 เด็กหญิง อริสา บุญศรี

13 17608 เด็กหญิง จิณณพัต จันแขกล่า

14 17615 เด็กหญิง วรรณิดา บุนนาค

15 17620 เด็กหญิง กนกวรรณ สุภาตา

16 17627 เด็กหญิง ชนิสรา แก้วแสนสาย

17 18425 เด็กหญิง สิริกร รักเขตรวิทย์

ชาย 9  คน ครูประจ าชั้น นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ
หญิง 8  คน นายพรชัย  สุภาตา
รวม 17  คน

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

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17040 เด็กชาย ณภัทร สาระต่อ

2 17089 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ พงพรต

3 17154 เด็กชาย อรรถนนท์ เทเพ็ญ

4 17510 เด็กชาย ศุภกิจ กุลนาจันทร์

5 17631 เด็กชาย วศิน หาสินทรัพย์

6 17647 เด็กชาย ยู -

7 17660 เด็กชาย ณภัสกร โมกขะศักด์ิ

8 17690 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ศรีหาโคตร

9 18314 เด็กชาย ธนภัทร์ ก้านบัวเขียว  

10 18627 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ อารมณ์เย็น

11 18667 เด็กชาย พรชัย รวยลาภ

12 16835 เด็กหญิง น้ าเพชร พงษ์พรต ซ้ าชั้น

13 17077 เด็กหญิง นนท์ธิชา หนองหลวง

14 17104 เด็กหญิง บัณฑิตา จิรกิจวัฒนะ

15 17051 เด็กหญิง รัตติกาล สุรแสง

16 17184 เด็กหญิง อุทัยวรรณ ชนะสงคราม

17 17613 เด็กหญิง ชญาพร เพียรกสิกิจ

18 17633 เด็กหญิง ฉัตรฑริการ์  แพรสีนวล

19 17656 เด็กหญิง จิรกาญจน์  โกมุทเพชร

20 17677 เด็กหญิง ภัทราพร สุภโชคณฐิตา

21 18317 เด็กหญิง จิราภรณ์ ฉับจันทึก

ชาย 11  คน ครูประจ าชั้น นางสาวโศรดา  ศรีเดช
หญิง 10  คน นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง
รวม  21  คน

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

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17068 เด็กชาย ก้องภพ เกษศิลป์

2 17100 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ วิบูลรัตน์  

3 17387 เด็กชาย นฤวร หยัดน้ า

4 17628 เด็กชาย ธนโชติ ชลาสินธุ์

5 17638 เด็กชาย ธีรเทพ ค าแถลง

6 17650 เด็กชาย ชยพล เชยจันทร์

7 17688 เด็กชาย อนุพล ขัสเกตุ

8 18029 เด็กชาย จักรภัทร ชัยประเสริฐ

9 18355 เด็กชาย พงศภัค กาดีวงศ์

10 18647 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีวิเศษ

11 17050 เด็กหญิง พรรณรพี ค าท า

12 17116 เด็กหญิง คนดี เปรมสังข์ 

13 17079 เด็กหญิง ปภรดา ดีพิจารณ์

14 17108 เด็กหญิง ศิราภัทร ดอกเกษ

15 17149 เด็กหญิง สุมลรัตน์ เทียนสาริกิจ

16 17417 เด็กหญิง ณัฐภัสสร ปันทิยะ

17 17616 เด็กหญิง ณัฐณิชา พิมพ์พิพัฒน์

18 17637 เด็กหญิง ณัฐณิชา สามงามจันทร์

19 17675 เด็กหญิง ธนพร เคลือบโสภา

20 18021 เด็กหญิง ธนาภา  เพียรกสิกิจ

21 18373 เด็กหญิง สุจิรา บัญชานุชิต

ชาย 10  คน ครูประจ าชั้น นางสาวโศรดา  ศรีเดช
หญิง 11  คน นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง
รวม 21  คน

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

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17049 เด็กชาย ภัคพล พิลึก

2 17090 เด็กชาย นฤเบศร์ ชูโตศรี

3 17630 เด็กชาย ชนะพล ชื่นดอนกลอย

4 17642 เด็กชาย คฑาวุธ พัสดร  

5 17676 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองเข้ม

6 17685 เด็กชาย ณโรดม กูลการขาย

7 17931 เด็กชาย กิตติภูมิ จันทร์ประทักษ์

8 18045 เด็กชาย ภูตะวัน ถัตษฎา

9 18058 เด็กชาย ธนกร จันทร์อินทร์

10 18388 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ทรัพย์ประสงค์

11 18648 เด็กชาย ธนกฤต เขม้นกิจ

12 17084 เด็กหญิง ชนินาถ วิชาพร

13 17103 เด็กหญิง อรกัญญา ส าเภารอด

14 17110 เด็กหญิง สิริรัตน์  หมู่พยัคฆ ์ 

15 17150 เด็กหญิง ลลิดา  มู่กลึง

16 17307 เด็กหญิง ธนวนันท์ สอนที

17 17500 เด็กหญิง อารยา มากคูณ

18 17612 เด็กหญิง ศิญาณี โสมศุภผล

19 17635 เด็กหญิง ภานิชา  ถึงทรัพย์

20 17651 เด็กหญิง พัชรมน พรมศักด์ิ

21 17689 เด็กหญิง สุพัตรา วังคีรี

ชาย 11  คน ครูประจ าชั้น นางสาวทิวาพร  เรือนไทย
หญิง 10  คน
รวม 21  คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/3  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17062 เด็กชาย ยุทธไกร พงษ์พรต

2 17521 เด็กชาย ชินกฤต ฝ่ายจะโป๊ะ

3 17636 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แพงศรีรักษา 

4 17659 เด็กชาย สุขเกษม พิมพ์พันธุ์

5 17678 เด็กชาย ฐากร ไวเกษตรกรณ์

6 17748 เด็กชาย อธิชา พลสิมมา

7 18020 เด็กชาย ปวริศร์  จันทร์อบ

8 18046 เด็กชาย ธีระ เขม้นเขตการณ์

9 18058 เด็กชาย ปฏิญาณ ศรีพยัคฆ์

10 18632 เด็กชาย จักรพัฒน์ เวียงวิเศษ

11 17055 เด็กหญิง มณฑิตา จุลทะศรี

12 17086 เด็กหญิง จิรัชญา ปูจ่้าย

13 17109 เด็กหญิง ธิติมา บูระภาพ

14 17119 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา น้อยภา

15 17219 เด็กหญิง มนทิรา ประมูลทรัพย์

16 17495 เด็กหญิง อชิรญา  มะแม้น 

17 17610 เด็กหญิง ขวัญมนัส ล้วนโค

18 17621 เด็กหญิง ชวัลรัตน์  เรืองหร่าย

19 17644 เด็กหญิง ศิริเสาวภา สาระไกร

20 17654 เด็กหญิง จิดาภา ชื่นเจริญ

21 18313 เด็กหญิง สิริกร ฤทธิก์ระจาย

ชาย 10  คน ครูประจ าชั้น นางสาวทิวาพร  เรือนไทย
หญิง 11  คน
รวม 21  คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/3  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 16788 เด็กชาย กิตตินันท์ แสงทิม

2 17066 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เขตรวิทย์

3 17071 เด็กชาย ณัฐกฤษ สิทธิศาตร์

4 17088 เด็กชาย จิรายุ ปิน่เงิน

5 17118 เด็กชาย ธีรธรรม กสิกร

6 17311 เด็กชาย ชัยพฤกษ์ วันหนองคู

7 17649 เด็กชาย จิรพัชร อนุรักษา

8 17663 เด็กชาย ศุภกร หมู่พยัคฆ์

9 18319 เด็กชาย ภานุรุจ เก่งกสิวิทย์

10 18629 เด็กชาย ณกมล จ านงค์

11 17056 เด็กหญิง ธนัชชา พรชัย

12 17076 เด็กหญิง โชติกา  พิลึก

13 17309 เด็กหญิง อภิญญา ทาอุบล

14 17640 เด็กหญิง วิชิตา จันทบูรณ์

15 17648 เด็กหญิง พรนภัส โมกขศักด์ิ

16 17658 เด็กหญิง กฤติมา กสิธิกสิกรรม

17 17669 เด็กหญิง กนกนาถ ศรีโสภา

18 17687 เด็กหญิง วัฎสิตา  ศรีเพ่ง

19 18318 เด็กหญิง ลัทธวรรณ นุ่มวาที

20 18312 เด็กหญิง กวินธิดา  ศรีสมบูรณ์

21 18322 เด็กหญิง จิรัชญา  แก้วพินิจ
22 18398 เด็กหญิง รัชนีกร โพธิศ์รี

ชาย 10  คน ครูประจ าชั้น นางสาวจิราภรณ์  บุญยัง
หญิง 12  คน นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
รวม 22  คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/4  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

1 17046 เด็กชาย จิรพิภัทร นุ่มสุข

2 17069 เด็กชาย ศุภเชฎฐ์ ตาสุวรรณ์

3 17074 เด็กชาย ภูริภัทร พิมงาม  

4 17096 เด็กชาย ธนากร ทรัพย์ศรี

5 17158 เด็กชาย ฤทธิชัย ภูภ่ักดี

6 17491 เด็กชาย ชัชพงษ์ หมั่นเขตกิจ

7 17657 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ จันทมาศ

8 17670 เด็กชาย ธนดล สุขันธ์

9 18320 เด็กชาย กิตติชัย ทองลอย

10 18689 เด็กชาย จตุรงค์ พลเทพ

11 17060 เด็กหญิง พรพิมล มากผ่อง

12 17078 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สีสวาด

13 17619 เด็กหญิง ศุภิสรา มั่นกสิกร

14 17646 เด็กหญิง สุชานาถ กาบแก้ว

15 17653 เด็กหญิง ปพิชญา  เก่งเขตรกรณ์

16 17662 เด็กหญิง ธนพร พุทธรักษา

17 17673 เด็กหญิง รัตนพัฒน์ อินทกฤช

18 18075 เด็กหญิง ชนาภัทร คงเพชรศักด์ิ

19 18387 เด็กหญิง ภูษณิศา ใยยนต์

20 18637 เด็กหญิง พิชญธิดา  โคตรคร

ชาย 10  คน ครูประจ าชั้น นางสาวจิราภรณ์  บุญยัง
หญิง 10  คน นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
รวม 20  คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5/4  (ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 16752 เด็กชาย ศักด์ิดา นุตเวช  
2 17067 เด็กชาย ปภังกร วงศ์อมรวิวัฒน์
3 17289 เด็กชาย ธิติพงศ์ เจียนิวัตต์
4 17515 เด็กชาย วายุษ สิลาโส
5 17671 เด็กชาย กิตติคุณ ศิลอยู่ 
6 17792 เด็กชาย ธนพงษ์ สนตาว
7 18633 เด็กชาย วชรพรรค์ จันทหอม
8 18635 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ คูสกุล
9 17054 เด็กหญิง ฐิตากานต์ สารีสุข
10 17082 เด็กหญิง พิชญธิดา เชิดแสง
11 17107 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ พิลึก
12 17113 เด็กหญิง ทิฆมัพร พูลพันธ์ชู
13 17611 เด็กหญิง ไอรดา อัศจรรย์
14 17643 เด็กหญิง ปภาวรินท์ หมื่นจบ
15 17655 เด็กหญิง กรรณาภรณ์ สดแช่ม
16 17664 เด็กหญิง วรีลักษณ์ อินทรโมฬี 
17 17682 เด็กหญิง ธัญสุดา ศรีชัย
18 17754 เด็กหญิง อัญธิษฐา ทูนแก้ว
19 17832 เด็กหญิง กนกวรรณ ชะนะสาร
20 18370 เด็กหญิง สิรีปภัส ทาสีภู
21 18687 เด็กหญิง ธนพร ทันดอน

ชาย 8 คน ครูประจ าชั้น นางชุติมา  เกษสุภะ
หญิง 13  คน นางสาวนภาวรรณ  เยแจ่ม
รวม 21  คน

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

กลุ่ม A 



ล าดบัที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 17043 เด็กชาย อธิปไตย นาคะลัย
2 17044 เด็กชาย เจษฎากร คล้ายวิมุติ
3 17061 เด็กชาย นราธิพ ทวยพวก
4 17075 เด็กชาย กฤษณะ ขัดแก้ว
5 17310 เด็กชาย ภัคพล เกษทวี
6 17629 เด็กชาย โสภณ สุพรรณเภสัช
7 17639 เด็กชาย กรกช ด าข า
8 17645 เด็กชาย วีระพล แป้นจันทร์
9 17681 เด็กชาย ธีรภัทร  สารีมา
10 18383 เด็กชาย ปิยะพล จันทา
11 18634 เด็กชาย ศุภกร บุญวัฒน์  
12 18826 เด็กชาย โชติวิทย์ เทียนศิริ
13 17080 เด็กหญิง จินดามณี ศรีมะลิจ้อย
14 17102 เด็กหญิง ศศิพร โง้วศิริ
15 17111 เด็กหญิง พิชญวดี เชเดช
16 17148 เด็กหญิง สุภัสสรา จงยี่
17 17632 เด็กหญิง วิมลกานต์ โพสี
19 17652 เด็กหญิง จิตติพัฒน์ นิ่มฟัก
20 17661 เด็กหญิง สุประวีณ์ อินทสิทธิ์
21 17771 เด็กหญิง อินทิรา เจริญธัญกรณ์
22 18321 เด็กหญิง กมลรัตน์ รักธัญกรณ์

ชาย 12  คน ครูประจ าชั้น นางชุติมา  เกษสุภะ
หญิง 9  คน นางสาวนภาวรรณ  เยแจ่ม
รวม 21  คน

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

กลุ่ม B 


