
ครูประจ ำชั้น นำงสำวมยุรำ  เรืองฉำย 
  นำงสำวอรวรรณ  พัฒนศิริ 
 

ชำย 11 
หญิง 17 
รวม 28 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1  
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17824 เด็กชำย ปภำวิน ศิริวัฒน์ 
2 17848 เด็กชำย พัชรเวช   พ่ึงดี    
3 17979 เด็กชำย ธนัฐพงษ์ คงปัณฑวัจน์ 
4 18520 เด็กชำย พีรวิชญ์ สุพรรณ์ 
5 18523 เด็กชำย พงศ์ปณต จุฬมุสิ 
6 18527 เด็กชำย กิตติภูมิ พรมอุทัย 
7 18528 เด็กชำย รัตนวิทย์ นุตภูม ิ
8 18531 เด็กชำย วรำกร แสงจันทร์งำม 
9 18535 เด็กชำย ธัญกุล ทรัพย์บุญธรรม 
10 18573 เด็กชำย จิรำยุ   เขม้นกิจ   
11 18649 เด็กชำย ปัญนภัทร   แจ้งสันต์    
12 17808 เด็กหญิง จิรวดี มำรยำตร์ 
13 17810 เด็กหญิง อชิรญำ ชวำริด 
14 17823 เด็กหญิง ณิชำกำนต์   หำญล ำยวง    
15 17879 เด็กหญิง โยษิตำ   ส ำเภำทอง   
16 17882 เด็กหญิง เฌอรีลิญญ์ อินทรภำษี 
17 17883 เด็กหญิง อนิจจญำ วงษ์ชมภู 
18 17941 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ทะวีเขตรกิจ 
19 17982 เด็กหญิง เฌอมำวีร์ มิทธิศร 
20 18083 เด็กหญิง ญำดำ ชูแสง 
21 18515 เด็กหญิง ไอย์รฎำ พิมพ์ขันธ์ 
22 18516 เด็กหญิง อภิศรำ จันทร์บำง 
23 18518 เด็กหญิง กนกลักษณ์ บัวหลวง 
24 18522 เด็กหญิง จิณัฐตำ พิทักษ์ 
25 18526 เด็กหญิง ญำณิศำ พุ่มขจร 
26 18529 เด็กหญิง กัญญำภัทร ขันทับทิม 
27 18530 เด็กหญิง สรวีย ์ แดงดี 
28 18534 เด็กหญิง กัญญพัชร  ประสำทกสิกิจ    

 
 
 
 
 

 



        
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

1 17815 เด็กชำย ธนสร   พะวำ    
2 17816 เด็กชำย วรรณชนะ   หมู่พยัคฆ์   
3 17822 เด็กชำย ธนพล  เชื้อวงษ์    
4 17836 เด็กชำย พุฒิกร   วงษ์จันทร์    
5 17849 เด็กชำย พิทยพล   พิลึก   
6 17861 เด็กชำย ธนวัฒน ์ มุทิตำ   
7 17871 เด็กชำย นพรุจ   สุขกรินทร์   
8 17872 เด็กชำย กฤชณัท   ศรีทัศน์  
9 17876 เด็กชำย สุขเจตน์   บุญเจียก    
10 17884 เด็กชำย ณัฐสรณ์   สำยชู   
11 17900 เด็กชำย ปุณยวีร์  กสิธิกสิกรรม    
12 17901 เด็กชำย พงษ์พัฒน์   บุญแก้ว    
13 17975 เด็กชำย ศุภำวุฒิ   ตันเสดี    
14 18007 เด็กชำย อภิชัย   ไม้ทอง   
15 18037 เด็กชำย อภิเทพ   สำยปั้น    
16 18300 เด็กชำย สหรัฐ   สุขสวัสดิ์    
17 18533 เด็กชำย วรณ  เจียมจตุรงค์ 
18 18537 เด็กชำย สิรภพ   ถิระกำร    
19 18541 เด็กชำย พีรภัทร   เดโชเม้ง    
20 18544 เด็กชำย ภำคิน   พรหมศิลป์   
21 18552 เด็กชำย ธนวัต   สุดโสม    
22   เด็กชำย ชนกิตต ์ ประภัสสร 
23 17887 เด็กหญิง สำระวำรี   บุญเมือง    
24 17924 เด็กหญิง แพรวำ   โยสิทธิ ์   
25 17940 เด็กหญิง ลภัสลดำ   ทรัพย์เจริญ    
26 17999 เด็กหญิง พิมพิสำ   อึงอำคม    
27 18010 เด็กหญิง สุภำสิน ี  บุญชะโด    
28 18298 เด็กหญิง ณัฏฐิญำภรณ์   ลองเนียม    
29 18556 เด็กหญิง พิชญำภัค   จันทหอม    
30 18559 เด็กหญิง พัชรินทร์   โพชสำลี    
31 18566 เด็กหญิง สุภัสสร   โฉมศรี    



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
32 18571 เด็กหญิง ณภัทรฐนัน  ฟักทรัพย์    
33 18591 เด็กหญิง พิชญำ   พลพัฒน์  
34 18592 เด็กหญิง ภัทรลดำ   กุลทอง    
35 18682 เด็กหญิง ศุภกำนต์ ศรีเมือง    
36 18803 เด็กหญิง รัชชณิดำ วุฒิวงศ ์
37   เด็กหญิง อรพรรณ จูด้วง 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำวสุทธญำณ์  อินทวัน 
  นำงสำวเพ็ญประภำ  แซ่ม้ำ 

ชำย 22 
หญิง 15 
รวม 37 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

1 17821 เด็กชำย วชิรวิทย ์ เชเดช 
2 17825 เด็กชำย พุฒิภัทร   ด่ำนอุดม    
3 17915 เด็กชำย จิระวัฒน์   พสุสุวรรณ   
4 17965 เด็กชำย ภำนุวัฒน ์  ฟักผล     
5 17966 เด็กชำย กฤติเดช   เที่ยงทัศน์    
6 18017 เด็กชำย สุชน   สุวรรณ์    
7 18025 เด็กชำย พูนพิพัล   บุญแสงทอง    
8 18540 เด็กชำย สุภกิตติ ์  ปั้นทอง    
9 18542 เด็กชำย ชยพล   วิเศษเขตร์กำรณ์    
10 18551 เด็กชำย ชัชวิน   หงษ์ทอง   
11 18555 เด็กชำย จิตติพัฒน์   พันธ์เขตกรณ์    
12 18567 เด็กชำย ณัฐพล   พิลึก    
13 18568 เด็กชำย วีรภำพ   จันทบูรณ์    
14 18570 เด็กชำย ธนดล  หินลำศ    
15 18572 เด็กชำย เกริกไกรวัล   สมศรี    
16 18582 เด็กชำย ศุภกร   คงคำสวัสดิ์    
17 18597 เด็กชำย วิทวัส ผลให้ 
18 18599 เด็กชำย ณัฐพล   คณำพันธ์    
19 18804 เด็กชำย ภัทรกร พรนิคม 
20 18939 เด็กชำย ชยำงกูร เผ่ำชวด 
21   เด็กชำย อดิเทพ สุขประเสริฐ 
22 17855 เด็กหญิง ธำรำกมล   โนนแก้ว    
23 17859 เด็กหญิง มัณฑิตำ   ศรีเรืองพันธ์    
24 17886 เด็กหญิง กีรติกำ   ศรีศักดิ์วรชัย    
25 17954 เด็กหญิง ณัฐรดำ   จ ำปำแดง    
26 18070 เด็กหญิง พิรำนันท์   พูลสำริกิจ    
27 18305 เด็กหญิง ปิยธิดำ   ช ำนำญ    
28 18519 เด็กหญิง พัชญธิดำ ประสิทธิกสิกรรม 
29 18560 เด็กหญิง นฤมล คุ้มพุ่ม    
30 18564 เด็กหญิง เปมิกำ   เย็นส ำรำญ    



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

31 18574 เด็กหญิง สุธำสิน ี  ศิลอยู่    
32 18586 เด็กหญิง ทรรศยำ   อ่ิมเต็ม    
33 18590 เด็กหญิง ณิชนันท ์  ชังชั่ว    
34 18594 เด็กหญิง ศรัญญำ   กำงกรณ์    
35 18596 เด็กหญิง อภิภำดำ  พรสุขวิทูร    
36 18915 เด็กหญิง กันต์ฤทัย ไก่แก้ว 
37 18916 เด็กหญิง อริสำ เอ่ียมลือนำม 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำวสมพิศ  ชำญธัญกรรม 
  นำงคนึง  ประกอบเพชร 

ชำย 21 
หญิง 16 
รวม 37 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17852 เด็กชำย กฤษฎำ   ขันทองค ำ    
2 17853 เด็กชำย วชิรวัตร มังกรงำม 
3 17873 เด็กชำย เจษฎำกรณ์   พิลึก    
4 17881 เด็กชำย อิทธิกร   เทเพ็ญ    
5 17896 เด็กชำย เอกธนัช   เครือเช้ำ    
6 17947 เด็กชำย พรชัย   บุญมำก    
7 17964 เด็กชำย จิรวัฒน ์  โพธิพฤกษ์    
8 17986 เด็กชำย อภิวัฒน์   หิริโอ    
9 18009 เด็กชำย ณัฐพงศ์   กลั่นกสิกรณ์    
10 18047 เด็กชำย ธนกฤต   ทำอุบล    
11 18054 เด็กชำย อภิสิทธิ์   สนธิรักษ์    
12 18517 เด็กชำย กรวิชญ์ สำมัญตระกูล 
13 18524 เด็กชำย พุฒิภัทร สิทธิชัย    
14 18538 เด็กชำย กฤตชนล   มังจันทึก    
15 18539 เด็กชำย นิติภูม ิ  อภัยภักดิ์    
16 18589 เด็กชำย กำญจน์บดี   ใต้ละหัน    
17 18650 เด็กชำย ธีรภูรินทร ์  เริ่มศรี    
18 18802 เด็กชำย พีรพัฒน์ พ่ึงพุ่ม 
19 18921 เด็กชำย ณัฐพงษ์ ทองขันธ์ 
20   เด็กชำย ก้องเกรียงไกร อินทนะ 
21 17860 เด็กหญิง จิรัชยำ   สำยชู    
22 17976 เด็กหญิง พิณฐินันท์   สุธงษำ    
23 18018 เด็กหญิง นันท์ธวัล  ซำวทองค ำ    
24 18059 เด็กหญิง ปัทมำ  ทองแพ  
25 18532 เด็กหญิง ปภำวรินท์ ตลับทอง 
26 18536 เด็กหญิง แสนดี   เปรมสังข์    
27 18547 เด็กหญิง สิริปรียำ   พระสว่ำง    
28 18548 เด็กหญิง ภำวิน ี  วิเชียรสำร    
29 18549 เด็กหญิง นีรชำ   หงษ์จันทร์    
30 18557 เด็กหญิง อภิญญำ   ด ำแก้ว    
31 18562 เด็กหญิง มณีรัตน์   ปั้นทอง    
32 18569 เด็กหญิง รดำ   พำนิชเจริญ    



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 
33 18583 เด็กหญิง พุทฐิดำ   อยู่เกษม    

34 18585 เด็กหญิง สุธำสิน ี  เลิศน้ ำหวำน   

35 18645 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ธัญญำอภิโชติ  

36 18799 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ฤทธิ์เทพ 

37   เด็กหญิง ภัณฑิรำ พันสำ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำวกุลยำ  พงศ์ภำนุกูล 
 นำงสำวชนิตำ  แก่งอินทร์ 

 

ชำย 20 
หญิง 17 
รวม 37 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 17850 เด็กชำย เจษฎำ   วงษ์ยศ    
2 17851 เด็กชำย นันนนนท์   บุญญะกำ    
3 17862 เด็กชำย ปัณณวัฒน์  เทียนสันต์    
4 17923 เด็กชำย ปิยะวัฒน์   พวงรัตน์    
5 17934 เด็กชำย จักรพันธ์   เกษสำคร    
6 18008 เด็กชำย วรัญญู   แสงเพ็ง    
7 18011 เด็กชำย วุฒิภัทร   อยู่เกษม    
8 18056 เด็กชำย นันทวัฒน์   นันทะนะ    
9 18081 เด็กชำย วรพล  เครือสำร    
10 18304 เด็กชำย ธนกร   ธำนี    
11 18545 เด็กชำย ธรรมวัฒน ์  นำคใจ    
12 18546 เด็กชำย ภูวฤทธิ์   หัตถกอง    
13 18550 เด็กชำย ตันติกร   ลือยศ    
14 18563 เด็กชำย ปัญญำวุธ   กล้ำสำริกิจ    
15 18579 เด็กชำย ปำณชัย  ธิค ำ    
16 18581 เด็กชำย กันภัทร   สมำนเขตกิจ    
17 18598 เด็กชำย ปองคุณ   รัตนำภิรมย์    
18 18902 เด็กชำย นรำกร ประสิทธิ์กสิกรรม 
19 17820 เด็กหญิง ธนิสรำ นิลำรักษ์ 
20 17845 เด็กหญิง นลิตรำ นำควังชัย 
21 17880 เด็กหญิง ชนันธิดำ   บุญไทย    
22 17922 เด็กหญิง ธิดำรัตน์   บุญมำก    
23 17963 เด็กหญิง อรัญญำ วงษ์ธัญญะกรรม 
24 18012 เด็กหญิง มุกชำดำ   สุตตะใน  
25 18055 เด็กหญิง กัญญำณัฐ   เต้บ ำรุง    
26 18543 เด็กหญิง กัญพรรธน์   เชี่ยวเขตวิทย์    
27 18561 เด็กหญิง อภิชญำ   บุญโท   
28 18565 เด็กหญิง อรณัชชำร์  เชิญขวัญ    
29 18575 เด็กหญิง รุ่งนภำ  โพธิ์เกตุ    
30 18576 เด็กหญิง อภิญญำ  เฟ่ืองจันทร์    
31 18577 เด็กหญิง ธิดำพร   เกิบสันเทียะ    
32 18587 เด็กหญิง สุจีรณัฐ   บุพพพันธุ์    



ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
33 18659 เด็กหญิง วรรณชนก บุนนำค    
34 18800 เด็กหญิง ฬียำกร กวำงแก้ว 
35 18801 เด็กหญิง อภิชญำ   บุญสวัสดิ์ 
36   เด็กหญิง สุณัฏฐ คุ้มนุ่ม 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงจ ำลักษณ์  ค ำแผลง 

 นำงสำววำสนำ  บุญแสงทอง 

 

ชำย 18 
หญิง 18 
รวม 36 


