
ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18719 เด็กชาย พิชัยยุทธิ์ เหมือนการ
2 18721 เด็กชาย วิริยะ หอมกล่ิน
3 18722 เด็กชาย ณัฐชานนท์ เอกขระ
4 18723 เด็กชาย นนธวัฒน์ หมีนวล
5 18725 เด็กชาย ภัทรพล พิมพา
6 18727 เด็กชาย ไตรคิณณ์  พรหมสวัสด์ิ
7 18913 เด็กชาย คุณากร พลอยงาม
8 18743 เด็กหญิง ธนิดา ทับทอง
9 18751 เด็กหญิง กัญญาพัชร เสือเผือก
10 18752 เด็กหญิง นันทัชพร ต้นจ าปา
11 18754 เด็กหญิง จรินทร  เฉลยถ้อย
12 18756 เด็กหญิง ณัฐกมล จ านงค์
13 18757 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา คุ้มชุ่ม
14 18758 เด็กหญิง พิชญวัลย์ แก้วถิ่นเถื่อน
15 18795 เด็กหญิง จัสมิน นอร์ริส

ชำย .........7........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
หญิง ........8........คน
รวม .......15.......คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นอนุบำล 2/1  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18715 เด็กชาย ธีรภัทร สีนวน
2 18716 เด็กชาย ศิริเทพ ฮวดสุนทร
3 18717 เด็กชาย ธัญกร ทะสะวะดี
4 18718 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ จุ้ยดอนกลอย
5 18720 เด็กชาย ธนวัฒน์ เวชกรณ์
6 18724 เด็กชาย ศุภณัฐ รอดจันทร์
7 18726 เด็กชาย พันเดช  คุณากรเจิดกุล
8 18744 เด็กชาย กฤษณภัทร  พิลึก
9 18746 เด็กชาย ภัทรกร น้อยกลด
10 18740 เด็กหญิง ณัฏฐพัชร์ ค าธรรม
11 18741 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชวัล ค าธรรม
12 18742 เด็กหญิง เนตรอัมพร แลกะสินธุ์
13 18753 เด็กหญิง ณัฐธิดา นิรี
14 18755 เด็กหญิง พัทธมน ผ้ึงวรางคณา
15 18763 เด็กหญิง กมลวรรณ  จุ่นเขียว

ชำย ........9.........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
หญิง ........6.........คน
รวม ........15.......คน

รำยชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ปีกำรศึกษำ 2564
ระดบัชั้นอนุบำล 2/1  (ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ระบำด Covid-19)

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18747 เด็กชาย ธนวัฒน์ สายใหม
2 18759 เด็กชาย ธิปนรินทร์ ดีพิจารย์
3 18761 เด็กชาย วันชนะ พิธูรณ์
4 18771 เด็กชาย คณินทร์ รอดชีวะ
5 18773 เด็กชาย ปริวัฒน์ วัฒนสุข
6 18774 เด็กชาย ณัฐพรรณ ปรีปาน
7 18783 เด็กชาย ปาณัสม์  พวงทอง
8 18797 เด็กชาย วัชรากร เทพลิบ
9 18764 เด็กหญิง พรพรรณ ทุมรินทร์
10 18766 เด็กหญิง ศิวานันท เจตเขตกรรณ์
11 18770 เด็กหญิง กวินทิพย์ กล่ินรุ่ง
12 18775 เด็กหญิง นันท์นภัส ชูนพรัตน์
13 18776 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พงษ์ปล้ืม
14 18779 เด็กหญิง ทวินันท์ น้อยชัย
15 18784 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีประสม

ชำย .........8........คน ครูประจ ำชั้น นางศรินดา  บุตรแสง
หญิง .........7........คน
รวม .........15.......คน

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

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18748 เด็กชาย ติณณภพ เปร้ียงศิริ
2 18749 เด็กชาย ณัฐพร ลองเนียม
3 18750 เด็กชาย อัครวินท์ ปรางศรี
4 18760 เด็กชาย ธราธิป กลัดทอง
5 18762 เด็กชาย ธนเดช มานนท์
6 18772 เด็กชาย ธิติพัชร์ มุกข์ดาลอย
7 18777 เด็กชาย อิทธิจักร  เข็มดี
8 18780 เด็กชาย ธนบดี ใจกล้า
9 18782 เด็กชาย ณชพล แขชัยพร
10 18765 เด็กหญิง รชตวรรณ พีระพันธ์
11 18767 เด็กหญิง เปมิกา เหล่ากสิกรรม
12 18768 เด็กหญิง นวรัตน์ จันทร์ศรีทอง
13 18769 เด็กหญิง พรพรรณ จุลทะศรี
14 18778 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วอินทร์
15 18781 เด็กหญิง ธนวรรณ  เคลือบโสภา

ชำย ........9.......คน ครูประจ ำชั้น นางศรินดา  บุตรแสง
หญิง .......6........คน
รวม ........15......คน

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

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18698 เด็กชาย กฤตชัย  ธีระเชาวน์
2 18704 เด็กชาย ปรเมศ โฉมงาม
3 18707 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ทองแสน
4 18709 เด็กชาย คุณภัทร  สิงห์โตทอง
5 18710 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ยี่รัก
6 18711 เด็กชาย เกณภัทร ยมณี
7 18714 เด็กชาย สารัตน์ กล้าเขตวิทย์
8 18793 เด็กชาย อภิวัฒน์ จรโคกกรวด
9 18730 เด็กหญิง อาทิตยาภรณ์ สุขสวัสด์ิ
10 18732 เด็กหญิง กมลพร รัตนะทิพย์ธารา
11 18735 เด็กหญิง ณิชกานต์ สงค์พิมพ์
12 18736 เด็กหญิง วรัมพร อนุสูตร
13 18738 เด็กหญิง เบญญาทิพย์ โฉมศรี
14 18794 เด็กหญิง ธนวดี กูลการขาย
15 18796 เด็กหญิง สุดารัตน์ ขุนอภัย

ชำย .........8........คน ครูประจ ำชั้น นางวันทนา  สง่าเนตร
หญิง ........ 7.........คน
รวม ......  15........คน

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

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18699 เด็กชาย ธนศักด์ิ พรมข า
2 18701 เด็กชาย ชนาธิป เวทการ
3 18702 เด็กชาย ณัฏฐนันท์  สารีมา
4 18703 เด็กชาย ณัชพล หัตถะกา
5 18705 เด็กชาย ธนวรรธน์ ทองถิ่นภู
6 18706 เด็กชาย ธีรภัทร  พยัคโฆ
7 18712 เด็กชาย ธีรศักด์ิ ปัตตาชารี
8 18713 เด็กชาย ณัฐวรรธน์  ชูศรี
9 18728 เด็กหญิง เขมจิรา สาคร
10 18729 เด็กหญิง ลักษมี คล้ายวิมุติ
11 18731 เด็กหญิง ชยาภา  อาจเอื้อ
12 18733 เด็กหญิง ลลิตา กุมภาพันธ์
13 18734 เด็กหญิง ณัฐลิญา แหวนวงษ์
14 18737 เด็กหญิง ฐิตานันท์ ใจบิดา
15 18739 เด็กหญิง กนกวรรณ ยาด า

ชำย ........8.........คน ครูประจ ำชั้น นางวันทนา  สง่าเนตร
หญิง .......7.........คน
รวม .......15.........คน

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

กลุ่ม B 


