
ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16784 เด็กชาย วิชยุตม์ จันทร์เล็ก
2 17347 เด็กชาย ปุณพจน์ พลพัฒน์
3 17352 เด็กชาย กิตติกวิน สนไชย
4 17368 เด็กชาย ชิติพัทธ์ จ านงค์เลิศ
5 16742 เด็กหญิง ณิชกุล พูลเขตต์กิจ
6 16759 เด็กหญิง พรพีรญา ภูพุ่ม่
7 17131 เด็กหญิง นพวรรณ บุญแต่ง
8 17345 เด็กหญิง ศรันย์พร ชาวชุมนุม
9 17363 เด็กหญิง นภัสสร สุพรรณ์
10 17373 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เกษกรณ์
11 17419 เด็กหญิง ฐิตาพร ย่องหยี
12 17438 เด็กหญิง สุพรรณี ก้อนนาค
13 18403 เด็กหญิง รมิดา จุลมุสิ
14 18647 เด็กหญิง อธิกัญญ์ การภักดี

ชำย 4    คน ครูประจ ำชั้น นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์  
หญิง 10    คน นางสาวจารุวรรณ   ขันบุญ 
รวม 14    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/1  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16802 เด็กชาย อัศวิน คันทะวัง
2 17350 เด็กชาย แทนไท เหล่าเขตกิจ
3 17361 เด็กชาย รัชชาพงษ์ หิริโอ
4 18326 เด็กชาย ศุภกิตต์ แสนสอ
5 16751 เด็กหญิง พรลภัส นาคเสน
6 16790 เด็กหญิง สุภัทริตรา อินมูลต่ิง
7 17213 เด็กหญิง อรนลิน กระต่ายทอง
8 17351 เด็กหญิง เปรมยุดา สถตินันท์
9 17365 เด็กหญิง สิรินดา เหล่ารอด
10 17408 เด็กหญิง พิมพิร์ภัทร พูลเขตร์กิจ
11 17436 เด็กหญิง ศศิภา สุจริต
12 17441 เด็กหญิง พลอยปพัช หงษ์ด าเนิน
13 18418 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ บัวคล่ี

ชำย 4    คน ครูประจ ำชั้น นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์  
หญิง 9    คน นางสาวจารุวรรณ   ขันบุญ 
รวม 13    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/1  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16798 เด็กชาย ณภัทร แถมพยัคฆ์
2 17128 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ช านาญไพร
3 17164 เด็กชาย สุภิวัฒน์ สีสกุล
4 17207 เด็กชาย ทรงภพ พุดเสียง
5 17406 เด็กชาย ชนัญญู พิลึก
6 17439 เด็กชาย ขุนนรินทร์ สุดศรี
7 17950 เด็กชาย ยิ่งเจริญ เพ็ชรหิน
8 18639 เด็กชาย กฤษดา อุราเลิศ
9 18643 เด็กชาย คณพศ ธัญญาอภิโชติ
10 18684 เด็กชาย ธันวาวชิระ สารชุม
11 16768 เด็กหญิง นันธิดา ส าเภารอด
12 16807 เด็กหญิง เบญญาภา พงษ์สมบัติ
13 17133 เด็กหญิง พิชานันท์ ทองอยู่
14 17353 เด็กหญิง พลอย นันกระโทก
15 17372 เด็กหญิง สุมินตา เอี่ยมอาจ
16 17410 เด็กหญิง เกวลิน ศรีรัตน์
17 17511 เด็กหญิง วิภาวัลย์ ภูแพง
18 18315 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
19 18352 เด็กหญิง นภัสกร ขวัญเมฆ
20 18376 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ฟักทรัพย์
21 18827 เด็กหญิง นันทิกานต์ ชาติมนตรี

ชำย 10    คน ครูประจ ำชั้น ว่าทีร้่อยตรีหญิงอิศรา  อาจบ ารุง  
หญิง 11    คน นางสาวเกสรา  สิทธิโอด  
รวม 21    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/2  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16475 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ไพรสิงห์
2 16795 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ค าไพ
3 16887 เด็กชาย ปรีชา สุดเขียน
4 17393 เด็กชาย จักรี ชูนพรัตน์
5 17434 เด็กชาย นนทกานต์ อินหนุน
6 17514 เด็กชาย รชต ทวัตติงษ์
7 17711 เด็กชาย ธวิชยุตม์ ศรีลาศักด์ิ
8 17761 เด็กชาย ตรีเพชร พระงาม
9 18328 เด็กชาย ธนัท ทองกลัด
10 18640 เด็กชาย ธนพล แกงบวน
11 18904 เด็กชาย วสุพล พุทธชาติ
12 16754 เด็กหญิง ยุพาภรณ์ สัมฤทธิ์
13 16781 เด็กหญิง ปภาวรินท์ สุวรรณไขศรี
14 17120 เด็กหญิง กนกวรรณ แก่นเกตุ
15 17348 เด็กหญิง กัญญ์วรา เถื่อนนุ้ย
16 17366 เด็กหญิง ชนิษฐา อินทวัน
17 17398 เด็กหญิง วรัญญา คงดิษ
18 17421 เด็กหญิง ชนาภา มุสิเกิด
19 17785 เด็กหญิง กชพรรณ ชื่นหะทัย
20 18351 เด็กหญิง พิมพ์นภัส แสนอุบล

ชำย 11    คน ครูประจ ำชั้น ว่าทีร้่อยตรีหญิงอิศรา  อาจบ ารุง  
หญิง 9    คน นางสาวเกสรา  สิทธิโอด  
รวม 20    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/2  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16473 เด็กชาย ณัฐพร สมานกสิกร
2 16763 เด็กชาย นนทพัทธ์ เชยจันทร์
3 16825 เด็กชาย ณัฐพร แสงสร้อย
4 17355 เด็กชาย วศิน วิสินทร
5 17380 เด็กชาย โยธิน ปิน่เงิน
6 17391 เด็กชาย โชคชัย เจตเขตกัณฑ์
7 17395 เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขสิทธิ์
8 17402 เด็กชาย จิรพงษ์ เพชรพิชัย
9 17440 เด็กชาย ณัฐพล จันผ่อง
10 18325 เด็กชาย วีรภัทร หุนนารา
11 18828 เด็กชาย ธนภัทร วรวาท
12 16746 เด็กหญิง ชลพรรษา ทองพู
13 16797 เด็กหญิง ณัฐพร บริบูรณ์
14 16862 เด็กหญิง ลักษิกา ธานี
15 17127 เด็กหญิง ชุติมา แพทย์กาง
16 17357 เด็กหญิง จิราพัชร แก้วพินิจ
17 17411 เด็กหญิง ชลิตา กล่ าฉวี
18 17443 เด็กหญิง ชนาภัทร ควรกาญจน์
19 17902 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ เมฆกระจ่าง
20 18324 เด็กหญิง ธิดารัตน์ การัณย์รังสิพร
21 18669 เด็กหญิง ปณิตา เพชรสาริกิจ

ชำย 11    คน ครูประจ ำชั้น นายเจษฎา  เอี่ยมสงคราม  
หญิง 10    คน
รวม 21    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/3  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16761 เด็กชาย นันทนัท โอสถ
2 16789 เด็กชาย สุเมธี ปานดวง
3 17218 เด็กชาย ธนพล ประมูลทรัพย์
4 17370 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สิงห์คง
5 17386 เด็กชาย รติธีร์ ประเสริฐดี
6 17392 เด็กชาย สุภวิชญ์ ภูโ่คกหวาย
7 17397 เด็กชาย กิติ หมู่พยัคฆ์
8 17429 เด็กชาย พีรพัฒน์ สืบส าราญ
9 18080 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โพธิภ์ักด์ิ
10 18327 เด็กชาย ธิตศรา กลัดทอง
11 16745 เด็กหญิง ธัญพิมล รักกะพันธ์
12 16777 เด็กหญิง วริศรา ชื่นเจริญ
13 16826 เด็กหญิง พัชราวดี จันทวี
14 17121 เด็กหญิง กันนิตา แสนสอาด
15 17342 เด็กหญิง วิชิตา กล่ินยา
16 17377 เด็กหญิง อาทิตยา  อุทัยช่วง
17 17412 เด็กหญิง ขวัญชนก สระพงษ์ดี
18 17713 เด็กหญิง วราภรณ์ นพวัตร
19 17988 เด็กหญิง ศกุนตลา แพรนาม
20 18641 เด็กหญิง ภัทรธิดา กุลทอง

ชำย 10    คน ครูประจ ำชั้น นายเจษฎา  เอี่ยมสงคราม  
หญิง 10    คน
รวม 20    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/3  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16743 เด็กชาย อภิชัย ส่ือเรืองศักด์ิ
2 16747 เด็กชาย ธีรยุทธ์ ทองแสน
3 16782 เด็กชาย จริยวัฒน์ สมบูรณ์
4 16786 เด็กชาย ชัยณรงค์ บัวส ารี
5 17359 เด็กชาย ธีรภัทร์ เชยจันทร์
6 17381 เด็กชาย พชรพล ทองแย้ม
7 17394 เด็กชาย วิชญพงศ์ อินทรโมฬี
8 17428 เด็กชาย ปัณณธร คงคุ้ม
9 17431 เด็กชาย ศุภโชติ อินทุรัตน์
10 18074 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ค าแถลง
11 16757 เด็กหญิง พัชนรี มุสิราช
12 16882 เด็กหญิง สุภัสสร อาจณรงค์
13 17130 เด็กหญิง ณัฐพร ชัยชูโชติ
14 17383 เด็กหญิง แพรวพรรณ สมานเขตกิจ
15 17403 เด็กหญิง ศิรินันท์ สุพรรณ์
16 18004 เด็กหญิง สุวรา บุญมา
17 18386 เด็กหญิง ชนาภา บุญมาก
18 18397 เด็กหญิง พิชญาภา นิ่มเอี่ยมอ่อน
19 18421 เด็กหญิง อภิชญา อาจเอื้อ
20 18912 เด็กหญิง โชติกา ล้ิมฤกษ์ประสิทธิ์

ชำย 10    คน ครูประจ ำชั้น นางสาวอุมาพร  โสรส
หญิง 10    คน นายสุชาติ  ค าพร
รวม 20    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/4  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16449 เด็กชาย อภิรักษ์ หิริโอ
2 16749 เด็กชาย ธรรมนูญ หมอแจ่ม
3 17125 เด็กชาย พัทธนันท์ นพวัตร
4 17216 เด็กชาย ศุภกร จันทะบัตร
5 17407 เด็กชาย ณัฐนนท์ ใยชม
6 17424 เด็กชาย กวิน ฉลองสัพพัญญู
7 17430 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ พรมศักด์ิ
8 17433 เด็กชาย ทัศกรณ์ กุหลาบวงศ์สกุล
9 17435 เด็กชาย กฤติพงศ์ ศรีทับทิม
10 17679 เด็กชาย พุฒิเมธ เรือนไทย
11 16750 เด็กหญิง ตุลยา สายชู
12 16767 เด็กหญิง อริศรา สุริยะจันทร์
13 16780 เด็กหญิง อรนรินทร์ ภูเ่กตุ
14 16799 เด็กหญิง โศภิตา พรรณโส
15 17129 เด็กหญิง อนันตญา สุกใส
16 17362 เด็กหญิง พรชนก วิเชียรสาร
17 17384 เด็กหญิง เก็บดาว ทรัพย์ประเสริฐ
18 17471 เด็กหญิง พิชญา เทศขัน
19 17949 เด็กหญิง จารุพร นิลเกษม
20 18681 เด็กหญิง กรอบแก้ว ศรีเมือง

ชำย 10    คน ครูประจ ำชั้น นางสาวอุมาพร  โสรส
หญิง 10    คน นายสุชาติ  ค าพร
รวม 20    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/4  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16741 เด็กชาย นฤพล ศรีสงคราม
2 16793 เด็กชาย ชัยวัฒน์ เพ็ชร์กรรม
3 17035 เด็กชาย บรรพต ทิพย์รักษ์
4 17356 เด็กชาย สหรัฐ พิมพ์พา
5 17371 เด็กชาย อริยพงษ์ พุม่ขจรภาณุโชค
6 17382 เด็กชาย พนธกร ทองแย้ม
7 17413 เด็กชาย พชร เข็มเพ็ชร์
8 17437 เด็กชาย ศิวกร สุดโสม
9 17787 เด็กชาย เจตพัฒน์ แตงแจ้ง
10 18353 เด็กชาย นิธิภัทร พวงพลับ
11 18409 เด็กชาย นพรุจ ทองทา
12 16805 เด็กหญิง ธมนวรรณ บางกุ้ง
13 17134 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ อู่สุวรรณ
14 17374 เด็กหญิง ณัฐชา เกตุเทียน
15 17399 เด็กหญิง เฉิดนภา ครุธจันทร์
16 17415 เด็กหญิง สิริกร เกิดบุญมา
17 17426 เด็กหญิง ศุภสุตา วงศ์พานิช
18 18073 เด็กหญิง สุภาพร อภัยภักด์ิ
19 18646 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เนียรพาล
20 18695 เด็กหญิง วริศรา ใจอาจ

ชำย 11    คน ครูประจ ำชั้น นางเกษร  เทศนา   
หญิง 9    คน นางปวีณา  พานิช 
รวม 20    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/5  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 16756 เด็กชาย กิตติศักด์ิ วิเศษศรี
2 16861 เด็กชาย อชิระ กุลนาพันธ์
3 17163 เด็กชาย พีระพล วรรณอนันต์
4 17364 เด็กชาย วชิรวิทย์ มังกรงาม
5 17379 เด็กชาย รัชตะภ์ ศรีระวัตร
6 17396 เด็กชาย กิตติภพ -
7 17422 เด็กชาย ปัญญา สะศรีแสง
8 17769 เด็กชาย สิรภัทร ตาบสันเทียะ
9 18038 เด็กชาย บูรพา ผลบูรณ์
10 18374 เด็กชาย ปรีดียากรณ์ อยุธยา
11 16776 เด็กหญิง พิชญาภัค เรียนศิลป์
12 17122 เด็กหญิง เปมิกา ชังชั่ว
13 17137 เด็กหญิง กมลทิพย์ มู่กลึง
14 17341 เด็กหญิง ชลดา เขียวไหล
15 17369 เด็กหญิง ฑิฆมัพร มีจิตติ
16 17388 เด็กหญิง วริษฐา แช่มบ ารุง
17 17404 เด็กหญิง ศศิธร ปัตตาชารี
18 17423 เด็กหญิง ชลิตา พนมจรูญ
19 17508 เด็กหญิง ณัฐพร เรืองอยู่
20 18375 เด็กหญิง วันวิสา อ่อนนิ่ม
21 18685 เด็กหญิง พัณณิตา สมทบ

ชำย 10    คน ครูประจ ำชั้น นางเกษร  เทศนา   
หญิง 11    คน นางปวีณา  พานิช 
รวม 21    คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/5  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 


