
ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18432 เด็กชาย เตชภณ             สุทนต์
2 18443 เด็กชาย พีรพงษ์ แสงจันทร์งาม
3 18460 เด็กชาย ภีมชยุตม์       ภัทรไพบูลย์
4 18470 เด็กชาย ณัฐวรรธน์  โชติ
5 18484 เด็กชาย ณัฐชนน  ฉายสุวรรณ
6 18490 เด็กชาย ภานุพงค์ นุ่นมา
7 18502 เด็กชาย ธีรวัฒน์   ไกรรอด
8 18790 เด็กชาย กิตตินันท์ ทองค า
9 18464 เด็กชาย ณฐพงศ์  เฉลยถ้อย
10 18440 เด็กหญิง กัลยรัตน์  ผลปาน
11 18450 เด็กหญิง พรนภัส  บุตรดาหาร
12 18474 เด็กหญิง ณัชชา   พับพุ
13 18483 เด็กหญิง ชนิกานต์  หมื่นอภัย
14 18492 เด็กหญิง นรินทร์พร  ด ารง
15 18666 เด็กหญิง รมณ ประสาทเขตรการ
16 18910 เด็กหญิง ปภาภัทร โพธิพ์รม

ชำย .........9........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวณภัทร ด าเกิงเกียรติ
หญิง .........7........คน
รวม .........16........คน

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

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18433 เด็กชาย ธีรณัฐ   พูลด าริห์
2 18451 เด็กชาย พัชรพงษ์ หงษ์จันทร์
3 18477 เด็กชาย อติวิชญ์ ศิริบรรณ์
4 18488 เด็กชาย นันธพัฒน์ เขม้นกสิกรรม
5 18491 เด็กชาย อริญวิชญ์   บุญธรรม
6 18787 เด็กชาย กิตติคุณ พิมพ์พันธุ์
7 18439 เด็กหญิง ญาดาณิศา อาบสุวรรณ์
8 18447 เด็กหญิง ญานิศา   เทเพ็ญ
9 18462 เด็กหญิง พัชรี  พึง่สุข
10 18475 เด็กหญิง เมมิกา เบ็ญจวัตร์
11 18485 เด็กหญิง เปรมสุดา  อึงอาคม
12 18507 เด็กหญิง วริสรา จันทะบัตร
13 18662 เด็กหญิง อารดา แสนทวีสุข
14 18670 เด็กหญิง ธนัญชนก แสงแก้ว
15 18512 เด็กหญิง ณัฎฐ์รดา ประสิทธิเ์มตต์

ชำย ........6.........คน ครูประจ ำชั้น นางสาวณภัทร ด าเกิงเกียรติ
หญิง ........9.........คน
รวม ........15........คน

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

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18436 เด็กชาย ณัฐดนัย อินทสิทธิ์
2 18449 เด็กชาย หิรัณย์ ธรรมจักร์
3 18476 เด็กชาย ณัฐนันทน์ เจ้าเจ็ด
4 18472 เด็กชาย กฤษณะ บุพพพันธุ์
5 18496 เด็กชาย ศรัณย์กร สารีสุข
6 18506 เด็กชาย ศุภฤกษ จันทร์ค า
7 18661 เด็กชาย ปัญจวิชญ์ ศรีจันทร์
8 18789 เด็กชาย รัชชานนท์ เหล่าเขตกิจ
9 18435 เด็กหญิง ฉัตรชนก สุดศรี
10 18446 เด็กหญิง ภคพร มูลโมกข์
11 18459 เด็กหญิง ปภาดา กล้าถิ่นภู
12 18481 เด็กหญิง จิตรดา จันดาแก้ว
13 18482 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีอ่ าดี
14 18511 เด็กหญิง สุภัชรา น าพา
15 18651 เด็กหญิง จันทกานต์ จันทร์แก้ว

ชำย ...........8......คน ครูประจ ำชั้น นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ
หญิง ..........7.......คน
รวม ..........15.......คน

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

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18442 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ มั่นกสิกร
2 18457 เด็กชาย ธนัยนันท์ เพ็ชรสมภาพ
3 18463 เด็กชาย รวิพล เรืองทอง
4 18467 เด็กชาย ทิวา บุญนิยม
5 18503 เด็กชาย นฤบดินทร์ เอกโชติ
6 18513 เด็กชาย วิญญ์วสุ อนุศักด์ิ
7 18786 เด็กชาย ภัทรภณ ลอยประดิษฐ์
8 18792 เด็กชาย วีร์กฤษณ์ ต้ังวิริยะ
9 18438 เด็กหญิง ดลนภา ยาด า
10 18456 เด็กหญิง รตา ทรัพย์ศรี
11 18473 เด็กหญิง ภิรัญญา สุขภิรมย์
12 18497 เด็กหญิง กวินธิดา นามอาษา
13 18504 เด็กหญิง ปภาวดี เขม้นเขตการณ์
14 18612 เด็กหญิง จิรนันท์ สมบูรณ์
15 18671 เด็กหญิง ปริมลดารัตน์ อัชฌากรลักษณ์

ชำย ...........8......คน ครูประจ ำชั้น นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ
หญิง ..........7.......คน
รวม ..........15.......คน

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

กลุ่ม B 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18434 เด็กชาย อธิป อาจเอื้อ
2 18437 เด็กชาย กันตินันท์ มั่นทอง
3 18445 เด็กชาย กิตติวัฒน์ พูลพาณิช
4 18453 เด็กชาย วาทิต แสงแมงทับ
5 18478 เด็กชาย ธนโชติ หมอกฤทธิ์
6 18494 เด็กชาย ณัฐนนท์ นัตติสุทธิ์
7 18508 เด็กชาย จิรกร เผือกเล็ก
8 18788 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร ขจรบรรจง
9 18430 เด็กหญิง ญานิศา คัสเกตุ
10 18431 เด็กหญิง ณัชชา วิสินทร
11 18454 เด็กหญิง วิริยาภรณ์ หอมกล่ิน
12 18469 เด็กหญิง ญาณิน นาคค าแหง
13 18500 เด็กหญิง นฤชา ชูโตศรี
14 18514 เด็กหญิง ฐิติกานต์ สารีสุข

ชำย ........8.........คน ครูประจ ำชั้น นางสิรดา  สร้อยศรี
หญิง ........6.........คน
รวม ….....14.......คน

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

กลุ่ม A 



ล ำดบัที่ เลขทะเบียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 18452 เด็กชาย ณัฏฐกฤติ มาลัยวงษ์
2 18461 เด็กชาย นิพันพัฒน์ อ่องเล่ือม
3 18471 เด็กชาย ธนโชติ เวชกรณ์
4 18489 เด็กชาย ธัญธรณ์ แตรบรรเลง
5 18505 เด็กชาย ศรัณยู ราษีสวย
6 18785 เด็กชาย กวิน ยิ้มเยือน
7 18791 เด็กชาย อนุรักษ์ มณีอนันท์
8 18444 เด็กหญิง นันท์นภัส แม้นพยัคฆ์
9 18455 เด็กหญิง อรินดา แซ่อึ๊ง
10 18468 เด็กหญิง เพ็ญนภา อึงอาคม
11 18480 เด็กหญิง ธนิลาวัลย์ อยู่สุภาพ
12 18486 เด็กหญิง สุชาดา เทียนสาริกิจ
13 18499 เด็กหญิง กนกกาญจน์ โกษา
14 18509 เด็กหญิง ณัฐชญา สัมฤทธิ์
15 18510 เด็กหญิง อารียา ชื่นดอนกลอย

ชำย .......8..........คน ครูประจ ำชั้น นางสิรดา  สร้อยศรี
หญิง .......7..........คน
รวม ........15.........คน

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

กลุ่ม B 


