
ครูประจ ำชั้น นำงวำริฉัตร  พิลึก 
  นำงสยำม  คำวิน 

ชำย 13 
หญิง 18 
รวม 31 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1  
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า  ชื่อ นามสกลุ 

1 18139 เด็กชำย สุพศิน แก้วเกษ 
2 18156 เด็กชำย คุณภัทร ทองแบน 
3 18184 เด็กชำย โพธิเศรษฐ์ คล้ำยวิมุต ิ
4 18601 เด็กชำย ก้องภพ ยศบุตร 
5 18831 เด็กชำย ธนกร ทับทอง 
6 18840 เด็กชำย ธีระดนย์ ฉวีอินทร์ 
7 18851 เด็กชำย อัครพนธ์ แจ้งสันต์ 
8 18855 เด็กชำย เอ้ืออังกูร ภักดีตุระ 
9 18860 เด็กชำย กันตพิชญ์ ไพรนำค 
10 18872 เด็กชำย ภูธน เกี๋ยวค ำ 
11 18885 เด็กชำย ภูชิชย ์ ศรีพิพัฒน์ 
12 18886 เด็กชำย ณัฏฐ์ สำคร 
13 18901 เด็กชำย ธีรดนย์ ชำเชียงตุง 
14 18096 เด็กหญิง พลอยทับทิม เปลี่ยวถิ่นเถ่ือน 
15 18106 เด็กหญิง ชนำภัทร พันธ์กสิกรรม 
16 18140 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ ทรัพย์ศรี 
17 18142 เด็กหญิง ริญญำกำนต์ สุขฉัตร 
18 18144 เด็กหญิง กัญญำพัชร อ่ิมจันทร์ทึก 
19 18146 เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สุวรรณพงศ์ 
20 18179 เด็กหญิง ธญำนี มูลหำ 
21 18603 เด็กหญิง รมิดำ เรืองทอง 
22 18836 เด็กหญิง จิรัชญำ จันเหลือง 
23 18838 เด็กหญิง วิภำรดี อ่อนนิ่ม 
24 18854 เด็กหญิง จำรุวรรณ แขชัยพร 
25 18867 เด็กหญิง เพียงขวัญ ฤทธิ์เต็ม 
26 18868 เด็กหญิง ญำณิศำ กลิ่นจ ำปำ 
27 18880 เด็กหญิง ณัฏฐนิชำ ตำขันทะ 
28 18889 เด็กหญิง อชิรกุล เก็งกะสิวิทย์ 
29   เด็กหญิง ธำริกำ ฉำยวิโรจน์ 
30   เด็กหญิง กันต์กมล เรียนศิลป์ 
31   เด็กหญิง กวินทิพย์ อินมูลติ่ง 

 



        
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 18088 เด็กชำย โชคณธีกรณ์ บัวส ำล ี
2 18095 เด็กชำย ศรัณยู  สุรัตตัน 
3 18107 เด็กชำย    วำยุภัค ศรีศักดิ์วรชัย 
4 18115 เด็กชำย   บวรศักดิ์   นำชัยเวช 
5 18138 เด็กชำย กรกฤต    โตบ ำรุง 
6 18148 เด็กชำย  กรวิชญ์  ชูนพรัตน์ 
7 18161 เด็กชำย วรเดช พูลเผ่ำว์ 
8 18170 เด็กชำย  ชัยพัฒน์  ไกรวิริยะ 
9 18174 เด็กชำย ภัทรพล เชื้อกสิกำร 
10 18177 เด็กชำย  ฉัตรชัย   ค ำศิริสัมพันธ์ 
11 18178 เด็กชำย ธนพัฒน์  เมณฑ์กูล 
12 18688 เด็กชำย ญำณพัฒน์ ศักดิ์ศรี 
13 18866 เด็กชำย สิทธิศักดิ์ แสนค ำ 
14 18869 เด็กชำย อภิวัฒน์ มหำรัตน์ 
15 18871 เด็กชำย นันทพัทธ์ โอสถ 
16 18875 เด็กชำย บูรณ์พิภพ ปิ่นเกตุ 
17 18876 เด็กชำย ธนภัทร บัวคลี่ 
18 18878 เด็กชำย อัษฎำวุธ ชลำสินธ ์
19 18918 เด็กชำย กิตติศักดิ์ บูรณพันธ์ 
20 18931 เด็กชำย ลัทธพนธ์   วลำนันทฤทธิ์ 
21 18089 เด็กหญิง ญำณิศำ ปำนนนท์ 
22 18098 เด็กหญิง ปุณยำพร พิลึก 
23 18109 เด็กหญิง พรพรรณ   ทรัพย์ศรี 
24 18128 เด็กหญิง  ปวริศำ   ภูฆัง 
25 18132 เดก็หญิง ณัฐฑิตำ นิยมพงษ์ 
26 18133 เด็กหญิง    ณพัศชำ    หมื่นช ำนำญ 
27 18147 เด็กหญิง กวินภัค  หมดทุกข์ 
28 18163 เด็กหญิง ปุณยภำ  เอ้ือทัดทำน 
29 18176 เด็กหญิง ณดำ นิโรจน์รัมย์ 
30 18181 เด็กหญิง ภูษณิศำ เก่งกสิวิทย์ 
31 18183 เด็กหญิง ขวัญชนก  คล้ำยแป้น 
32 18408 เด็กหญิง วิชุดำ จรโคกกรวด 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
33 18857 เด็กหญิง ณัฐธิดำ บุญเกิด 
34 18858 เด็กหญิง สันต์ฤทัย ดีพิจำรณ์ 
35 18859 เด็กหญิง อภิญญำ ลักษณะ 
36 18861 เด็กหญิง ณัฐชลิดำ พูลพันธ์ 
37 18862 เด็กหญิง โชติกำ อำจเอื้อ 
38 18863 เด็กหญิง ณิชำพร ธงสันเทียะ 
39 18873 เด็กหญิง ศิรภัสสร ญำติรักษ์ 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ ำชั้น นำงปัญทิพย์  เพียรำชโยธำ 
  นำงวิไลลักษณ์  ฤทธ์ิเทพ 

ชำย 20 
หญิง 19 
รวม 39 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/3 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า  ชื่อ นามสกลุ 

1 18090 เด็กชำย เรวัต    โฉมศร ี
2 18093 เด็กชำย ฬภัสพงษ์ แก่นทิพย์ 

3 18100 เด็กชำย กันต์ณพัตร์ เชิดสุพรรณ์ 
4 18108 เด็กชำย   ธำรำธำร   ผันผ่อน 
5 18119 เด็กชำย รัชชำนนท์ ปัชมะณำ 
6 18120 เด็กชำย ธัชพงศ์ หอมชำ 
7 18125 เด็กชำย กิตติภัทร เรื่อศรีจันทร์ 
8 18151 เด็กชำย   นพดล   เมฆมะตูม 
9 18158 เด็กชำย   จิรสิน    ส ำเภำรอด 
10 18167 เด็กชำย เดโชชัย วิริยวรำ 
11 18175 เด็กชำย ภำณุพงษ ์   พลฉกรรณ ์

12 18182 เด็กชำย ณัฐนันท์ มะโนแสน 
13 18267 เด็กชำย ณัฐชนน  ตรีโพธิ์ 
14 18602 เด็กชำย  พชรบวร  เหล่ำพลำยนำค 

15 18672 เด็กชำย ไกรวิชญ์ ยอดไธสง 
16 18835 เด็กชำย ธนโชต ิ  อินทร์พิสัย 
17 18841 เด็กชำย ชัยสิทธิ ์ ก ำไรนำก 
18 18842 เด็กชำย ธนพล นันกระโทก 
19 18843 เด็กชำย พรรษำ พงษ์เผ่ำ 
20 18844 เด็กชำย นรำวิชญ์ ขมข ำ 
21 18879 เด็กชำย ธณัท ถึงทรัพย์ 
22 18091 เด็กหญิง วรัญญำ  อนุสูตร 
23 18103 เด็กหญิง ชำลิสำ  บุญมี 
24 18118 
25 18122 เด็กหญิง ณพัศชำ  ทองค ำ 
26 18131 เด็กหญิง ชนัญธิดำ - 
27 18168 เด็กหญิง นัชนชำ นิเทศธัญญกิจ 
28 18404 เด็กหญิง สุภัสสรำ ช่องงำม 
29 18665 เด็กหญิง ณัฐธิชำ ทองหำญ 
30 18692 เด็กหญิง พัชรพร แซ่ไล่ 
31 18829 เด็กหญิง ณัทกำญจน์ ขุนพลกะวำท 
32 18830 เด็กหญิง สุชำดำ อินทะวัน 
33 18832 เด็กหญิง ศิริญญำ สังมำ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า  ชื่อ นามสกลุ 
34 18834 เด็กหญิง อนัญญำ เนินพลับ 
35 18870 เด็กหญิง ธนัชชำ อินทโชติ 
36 18894 เด็กหญิง พิชญำพร สมุททำรินทร์ 
37 18900 เด็กหญิง รัตนำภรณ์ เกษสุวรรณ์ 
38 18905 เด็กหญิง กฤษณำ พุทธชำติ 
39 18919 เด็กหญิง อภิสวรรค์ เปียฉนวน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงอำรีย์  สีมำขจร ชำย 21 
หญิง 18 
รวม 39 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/4 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 18101 เด็กชำย ธีรภัทร์ ฉิมพลี 
2 18121 เด็กชำย ชัยฤทธิ์   ศรีจันทร์ศุกร์ 
3 18124 เด็กชำย กรวริชย์  เชื้อกสิกรรม 
4 18155 เด็กชำย จุลจักร วงษ์นำค 
5 18165 เด็กชำย ชลนที  เรือศรีจันทร์ 
6 18173 เด็กชำย พัสกร คุ้มชุ่ม 
7 18356 เด็กชำย ฐิตินันท์   มะละมะทิ 
8 18600 เด็กชำย  กวิน   ว่องสำริกิจ 
9 18607 เด็กชำย ก้องกิดำกร ซื่อตรง 
10 18877 เด็กชำย ภำคิน พิมพรรณ์ 
11 18888 เด็กชำย ณัฐกร เขียวใบงำม 
12 18891 เด็กชำย ภูมินทร์ พรนิคม 
13 18892 เด็กชำย ณัฐกรณ์ กิ่งพิกุล 
14 18895 เด็กชำย นรำวิชญ์ วงศ์สิมบุตร 
15 18896 เด็กชำย ธนำกร อ่อนนวล 
16 18897 เด็กชำย อิทธิพัทธ์ สุวรรณค ำ 
17 18898 เด็กชำย วงศกร เมำทองหลำง 
18 18899 เด็กชำย กฤติเมธ น้อยเนียม 
19 18906 เด็กชำย พงษ์พิพัฒน์ เขียวน้อย 
20 18908 เด็กชำย ณภัทร เจริญวงศ์วณิช 
21 18926 เด็กชำย พีรพล สกุลภัทร์ธนำสิริ 
22 18942 เด็กชำย ศุภกร หมู่พยัคฆ์ 
23 18944 เด็กชำย กิตติธัช ธูปปฏิบัติ 
24 18127 เด็กหญิง ภัทรำพร สังข์วิเศษ 
25 18134 เด็กหญิง  จันทร์จิรำ   ทุมรินทร์ 
26 18135 เด็กหญิง กัญภัทร  นุ่มวำที 
27 18154 เด็กหญิง พิมพ์พิศำ   บุญเมือง 
28 18186 เด็กหญิง กัญญำภัค ทวัตติงษ์ 
29 18392 เด็กหญิง วินฤทัย   เจริญศิลป์ 
30 18394 เด็กหญิง ชนำรดี จุฑำนนท์ 
31 18673 เด็กหญิง ยุพำพร  อินทร์ประสิทธิ์ 
32 18864 เด็กหญิง จิรัญญำ สุภะก ำเหนิด 
33 18881 เด็กหญิง กนกลักษณ์ สีผง 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า  ชื่อ นามสกลุ 

34 18883 เด็กหญิง ภูริชญำ สมำนเขตกิจ 
35 18884 เด็กหญิง ณิชนันทน์ พงษ์สำริกรรณ์ 
36 18890 เด็กหญิง พัชรีวรรณ โพสี 
37 18893 เด็กหญิง สีวล ี ชลพิทักษ์ 
38 18903 เด็กหญิง นันทัชพร บุบผำ 
39  เด็กหญิง ฉัตรอรุณ  สิงห์ประสำท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสุภำพร  ทำระกำร 
 นำงรวีวรรณ  จินเตำหลี 

 

ชำย 23 
หญิง 16 
รวม 39 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 18097 เด็กชำย นัทธ์ฐชำภัค  พยัคฆวิเชียร 
2 18102 เด็กชำย คุณำกร ลีประทุมสิทธิ์ 
3 18110 เด็กชำย เอกพล   เอกวัฒน์ 
4 18114 เด็กชำย ปัณณธร พ่ึงพงษ์ 
5 18116 เด็กชำย ศุภวิชญ์   นำมอำษำ 
6 18117 เด็กชำย นวพล ภู่ภักด ี
7 18129 เด็กชำย ธันวำ   สุกร 
8 18137 เด็กชำย สรวิชญ ์ สิงห์โท 
9 18141 เด็กชำย ณัฐพัฒน์   ทองบุญลิ 
10 18149 เด็กชำย ประพัฒน์พงศ์  สุระดม 
11 18157 เด็กชำย รัชชำนนท์ จันทร์รองศรี 
12 18162 เด็กชำย ณัฐวุฒิ พูลเขตรกิจ 
13 18357 เด็กชำย   ฐิติภัทร   มะละมะทิ 
14 18367 เด็กชำย   อัญธิวำ   เทเพ็ญ 
15 18605 เด็กชำย ณัฐภูมิ จันผ่อง  
16 18833 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ โฉมงำม 
17 18846 เด็กชำย อำทิวรำห์ นวลนำวำสุวรรณ 
18 18847 เด็กชำย จิรำวัฒน์ วิทูล 
19 18849 เด็กชำย ณภัทรพงศ์ ขันทับทิม 
20 18852 เด็กชำย ปกรณ์เกียรติ ปิ่นวิเศษ 
21 18907 เด็กชำย ณฐภัทร อ่ ำกร่ำง 
22 18094 เด็กหญิง   สุพัตรำ   ธัญมงคลทรัพย์ 
23 18105 เด็กหญิง วรัญญำ  ใจแสน 
24 18112 เด็กหญิง ณัฐชยำ มุทุตำ 
25 18130 เด็กหญิง ภรภัทร มำกยัง 
26 18143 เด็กหญิง พิชชำนันท์ เกิดอินทร์ 
27 18145 เด็กหญิง   ปภำวดี   เขตรวิทย์ 
28 18171 เด็กหญิง   นภัสสร   ชื่นเจริญ 
29 18360 เด็กหญิง ธันยชนก  บุญหนัก 
30 18401 เด็กหญิง แพรวำ พงษ์ปลื้ม 
31 18696 เด็กหญิง กรรณิกำร์ บุญยะกำ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

32 18839 เด็กหญิง ณัชชำ ดีพิจำรณ์ 
33 18845 เด็กหญิง จุฑำมำศ อุดม 
34 18850 เด็กหญิง ณัฐธิดำ บูระพันธ์ 
35 18853 เด็กหญิง กำนต์ธิดำ รักธัญกรณ์ 
36 18856 เด็กหญิง ธัญชดำ เทวัน 
37 18874 เด็กหญิง ภำสิตำ ปิ่นเงิน 
38   เด็กหญิง ประภำวรินทร์ กล้ำกชีวิต 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำวปนัดดำ  ดวงประเสริฐ 

 นำงสุภมำส  ทวีผล 
 

ชำย 21 
หญิง 17 
รวม 38 




