
ครูประจ ำชั้น นำงลัดดำวัลย์  ค ำพร 
  นำงสำวจินตนำ  วัฒนวิกย์กรรม 

ชำย  14 
หญิง  19 
รวม 33 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1  
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17549 เด็กชำย ปถพี ทำระกำร 
2 17563 เด็กชำย วงศ์วัชรธร บุญผึ้ง               
3 17593 เด็กชำย ไกรวิชญ์ มัชฉิม 
4 17595 เด็กชำย ชญำนนท์ คงกะเวศ 
5 17847 เด็กชำย สุธน พะวำ 
6 18193 เด็กชำย ฐรรษยพงศ์ พลพจนำรถ 
7 18194 เด็กชำย ณรำกร ไวเกษตรกรณ์ 
8 18195 เด็กชำย ต้นไม้ จันทร์อร่ำม 
9 18196 เด็กชำย ธนกฤต วิชัยศิลป์ 
10 18197 เด็กชำย ธนำศักดิ์ ระบอบ 
11 18198 เด็กชำย นนทพัทธ์ แจ้งจิตร์ 
12 18202 เด็กชำย พัสภูม ิ เพชร์พลอย 
13 18204 เด็กชำย สุวิจักขณ์ โกศลพำนิช 
14 18262 เด็กชำย ภัทรดนัย ขจรศักดิ์ 
15 17536 เด็กหญิง พณณกร พูลเขตต์กิจ 
16 17539 เด็กหญิง บุญชลิฏำ พ่ึงแตง 
17 17562 เด็กหญิง จันทมำศ จักรแก้ว 
18 17571 เด็กหญิง สิริวิณี จรโคกกรวด 
19 17592 เด็กหญิง อำทิชำ คชฤทธิ์ 
20 18187 เด็กหญิง ณสำ หร่ำยสกุล 
21 18188 เด็กหญิง นิศำกร เกษศิลป์ 
22 18200 เด็กหญิง กัญญำภัค เกล็ดประทุม 
23 18201 เด็กหญิง กัญญิกำ เกล็ดประทุม 
24 18209 เด็กหญิง วิภำวรรณ สวนสรำ 
25 18210 เด็กหญิง อิณฑิรำกรณ์ อ่ิมเอิบ 
26 18211 เด็กหญิง พิมพ์มำตำ โตสินธุ ์
27 18250 เด็กหญิง ญำโณทัย พิมพ์จันทร์ 
28 18268 เด็กหญิง แพรตะวัน จันทะโย           
29 18272 เด็กหญิง บัณฑิตำ   บุตรพรม 
30 18293 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ มุกข์ดำลอย       
31 18807 เด็กหญิง ติณณญำ เหมรำช 
32 18909 เด็กหญิง สิภำลักษณ์ โพธิ์พรม 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
  

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17591 เด็กชำย ภัทรพงศ์ เรือศรีจันทร์      

2 17533 เด็กชำย เตชพัฒน์ บุญถึงจิตร      
3 17555 เด็กชำย วิภ ู สุรแสง           
4 17565 เด็กชำย อริยะ น้อยเหลือ        

5 17581 เด็กชำย วิษณุ ยอดวิโรจน์          
6 17599 เด็กชำย ณัฐวุฒิ พวงแก้ว         
7 17744 เด็กชำย นิภัทร์    พรหมตระกูล     

8 17746 เด็กชำย ธนนันท์ สุขขี             
9 18024 เด็กชำย ธนโชต ิ โคตระภู             

10 18213 เด็กชำย อธิเทพ พุกถัน                  
11 18215 เด็กชำย กมลภพ หมั่นเขตกรณ์         

12 18216 เด็กชำย จิรำยุ ชำญธัญกรณ์          
13 18230 เด็กชำย ชนกันต์ เกษกรณ์               
14 18231 เด็กชำย ณัฐพัชร์ ยังสำมำรถ             
15 18235 เด็กชำย สิรวิชญ ์ สุภะก ำเหนิด     

16 18239 เด็กชำย อดิศักดิ์ อำจคงหำญ      

17 18246 เด็กชำย ธนวรรธน ์ เกษสุวรรณ์      

18 18248 เด็กชำย ยุทธศักดิ์ ช้ำงข ำ            

19 18261 เด็กชำย ธนำนพ เทเพ็ญ         

20 18266 เด็กชำย สรณ์ศิล ใจด ี                 

21 18277 เด็กชำย อินทัช ชื่นดอนกลอย         
22 18285 เด็กชำย ธนิศร ทองท ำ                 

23 17527 เด็กหญิง ชลธิชำ พรมศักดิ์         
24 17535 เด็กหญิง ชญำดำ สืบส ำรำญ       

25 17552 เด็กหญิง กนกพร นุยันรัมย์        

26 17585 เด็กหญิง ฉัตรำภรณ์ แสนชรำชำ 
27 18057 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันทอง                
28 18085 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ทองค ำ           



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

29 18217 เด็กหญิง ปัณพร วัตสุข           

30 18221 เด็กหญิง พีรดำ สุขจร             

31 18222 เด็กหญิง กวินตรำ ค ำหอม            
32 18224 เด็กหญิง กัญฐิกำ พิลึก              

33 18226 เด็กหญิง เบญจวรรณ สุไทย            

34 18241 เด็กหญิง ศิริภำวัล เทศเขียว              
35 18249 เด็กหญิง ฌิชมนต์ อุทุมภำ               
36 18269 เด็กหญิง กัลญำรัตน์ ก้อนนำค         
37 18280 เด็กหญิง อชิรญำ ภู่พุ่ม                  
38 18282 เด็กหญิง ฉัตรสุดำ วงศ์ศรีแก้ว       

39 18364 เด็กหญิง พิมพ์ญำดำ พัดกำรค้ำ        

40 18422 เด็กหญิง กิตติกำนต์ แสงทิม          

41 18660 เด็กหญิง ณัฐวศำ ศรีจันทร์          

42 18810 เด็กหญิง อภิชยำ พรรษำ 

43 18811 เด็กหญิง ณัฏฐิกำ แสนค ำ 
44 18812 เด็กหญิง สุนิสำ เม่ำทองหลำง 

   
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำวสุปรำณี  กิ่งนำค 

ชำย  22 
หญิง  22 
รวม 44 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

1 17525 เด็กชำย ณภัทร ผลสุข                  

2 17529 เด็กชำย นภัส ไชชูโชต ิ               

3 17542 เด็กชำย ชลธ ี  สำยพยุง           

4 17557 เด็กชำย ปฐพี พลสุริฉำย       

5 17561 เด็กชำย ธรำเทพ สุทธิ              

6 17566 เด็กชำย กฤษกร จันทะบัตร          

7 17598 เด็กชำย สงกรำนต์ สุคนธำนนท์     

8 17779 เด็กชำย พนมกร สร้อยฟ้ำ       

9 18019 เด็กชำย ณปภัทร ทะสะวะดี        

10 18065 เด็กชำย เอกสิทธิ์ ดอนนุชไพร   

11 18190 เด็กชำย วีระกร รอดอริห์       

12 18191 เด็กชำย ศุภวิชญ์ ปั้นทอง        

13 18212 เด็กชำย กรวิชญ์ กองแก้ว       

14 18238 เด็กชำย สุธีร ์ ศรีทอง         

15 18278 เด็กชำย ชิณภัทร คุ้มยิ้ม               

16 18294 เด็กชำย ภูริภัค สมำนเขตกิจ          

17 18297 เด็กชำย อิทธิพัทธ์ บัวสัมพันธ์              

18 18363 เด็กชำย ภัทรวรรทน์ เดชศรี                   

19 18365 เด็กชำย พีรณัฐ ทำสีภู                

20 18385 เด็กชำย ถุงทอง สุขภิรมย์        

21 18396 เด็กชำย วรพจน์ เชิดวงสูง      

22   เด็กชำย ธนคุณ ต๊ะบรรจง 

23 17534 เด็กหญิง พิชำพร วงษ์จันทร์          

24 17540 เด็กหญิง ณัชชำ เจ้ำเจ็ด           

25 17545 เด็กหญิง ไอศิกำ สุริยะจันทร์        

26 17573 เด็กหญิง จำรุมน ประมูลทรัพย์   

27 18000 เด็กหญิง สุภัสสรำ ค ำสด 

28 18208 เด็กหญิง ภรภัสสรณ ์ ประเสริฐดี 

29 18232 เด็กหญิง ชภัสธวัลย ์ บุญมำก          



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

30 18243 เด็กหญิง จิริญญำ พรมศักดิ์       

31 18245 เด็กหญิง ชลลดำ พรหมสวรรค์         

32 18265 เด็กหญิง ณัฐณิชำ สิงห์ทอง           

33 18270 เด็กหญิง กวินธิดำ ทองอ้น                  

34 18281 เด็กหญิง ปรีชญำน์ สุขสุวำนนท์   

35 18283 เด็กหญิง วรรณวิภำ อนุรักษำ               

36 18288 เด็กหญิง ธมนวรรณ ทัพชุมพล        

37 18289 เด็กหญิง ฟ้ำใส วิชัย                     

38 18295 เด็กหญิง จิรำพัชร อ่อนสี                   

39 18608 เด็กหญิง นำฎรดำ ช ำนำญไพร         

40 18609 เด็กหญิง อุรัสยำ นิลขวัญ        

41 18679 เด็กหญิง ชนินำถ น้อยค ำมูล        

42 18806 เด็กหญิง กันยรัตน์ อุ่นศรี 

43 18808 เด็กหญิง จันทร์จรัส ตั้งวิริยะ 

44 18817 เด็กหญิง วรรณพรรษำ แทนธำนี 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำวนัฐนันท์  อยู่สุข 
  นำงสำวนภำวรรณ  เยแจ่ม 

ชำย  22 
หญิง  22 
รวม 44 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

1 18254 เด็กชำย ธนวัฒน ์ อินทิศ            

2 17531 เด็กชำย ธรรมรัตน์ ประดิษฐ์สุข       
3 17559 เด็กชำย ณัฏฐ์ชนน พรมศักดิ์            
4 17567 เด็กชำย ภัทรวรรธน ์ ค ำธรรม           

5 17572 เด็กชำย วรโชต ิ คงคล้ำย           
6 17576 เด็กชำย วำยุ กุลยอด           
7 17579 เด็กชำย พิทยนันท์ แสงทิม            

8 17583 เด็กชำย พีรพัฒน์ บุญประดับ      
9 17894 เด็กชำย ณัฐนันท ์ แก้วธัญกิจ        

10 18189 เด็กชำย ปรัตถกร ท ำงำม                
11 18236 เด็กชำย เลิศวงศ์ อินทวัน              

12 18240 เด็กชำย พิสิษฐ์ - 
13 18247 เด็กชำย ธนดล จันทร์กระจ่ำง     
14 18256 เด็กชำย ภูรติกำนต์ รักษำกลิ่น        

15 18258 เด็กชำย ฉัตรดนัย มีอยู่               

16 18274 เด็กชำย ศุภกิตติ์ วรรณสูตร              

17 18368 เด็กชำย นฤดล ลำเลิศ           

18 18381 เด็กชำย กิจจำกร สีมำขจร       

19 18693 เด็กชำย ธีรพัฒน์   ภู่ทอง        

20 18813 เด็กชำย ณวัฒชัย บุญเอ่ียม 
21 18815 เด็กชำย มนัสวิน เก่งธัญกำร 

22 18917 เด็กชำย ดนัย ไก่แก้ว 
23 18946 เด็กชำย ชลธำร อยู่มำก 
24   เด็กชำย พีรพัฒน์ พลหลำ 
25 17537 เด็กหญิง ศตนันท์ รู้รักษ์              

26 17538 เด็กหญิง กัญญำพัชญ์ ภำคพำนิชย์         

27 17541 เด็กหญิง รำชิตำ ชินโนร ี           
28 17543 เด็กหญิง ณัฎฐ์ณิชำ ชื่นจิตร           

29 17544 เด็กหญิง ณัฐธิดำ อินทะวัน        



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

30 17547 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ มั่นมำนะเสรี       

31 17550 เด็กหญิง ณิชำภัทร   จูใย 
32 17554 เด็กหญิง ณัฐชำ บุญเพชร          

33 17564 เด็กหญิง กิตติวรรณ์ สุขำรมย์             

34 17587 เด็กหญิง ธนพร ผ่องหงหก      
35 17747 เด็กหญิง มินตรำ แสนบุญศิริ          
36 18199 เด็กหญิง ญำณิศำ เขม้นเขตกำรณ์     
37 18219 เด็กหญิง ธิดำลักษณ์ กลิ่นษร               
38 18228 เด็กหญิง ปิยธิดำ ใยชม             

39 18234 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ถมเพ็ชร         

40 18259 เด็กหญิง ณัฐกมล อินทสิทธิ์            

41 18367 เด็กหญิง กิตินัดดำ ใยยนต์             

42 18611 เด็กหญิง อัยฌำ สุวรรณบำง       

43 18613 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สมศรี                
44 18914 เด็กหญิง ชัญญำนุช ศศิฐำกุล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงณฐพรรณ  อยู่ยงค์ 
 นำยภำคย์  ทองขำว 

 

ชำย  24 
หญิง  20 
รวม 44 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/5 
ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 17546 เด็กชำย ธีรภัทร์ ยงกำรนำ             
2 17575 เด็กชำย สุรเสกข ์ บุพพพันธุ์            
3 17578 เด็กชำย กิตติ พันธ์เพ็ง            
4 17580 เด็กชำย ธนภูมิ เรืองอยู่        
5 17590 เด็กชำย คุณำนนท์ อินทรสิทธิ์           
6 17838 เด็กชำย จิรธัช ขำมเทศ              
7 17898 เด็กชำย ชัยวัฒน ์ เขตรวิทย์            
8 18069 เด็กชำย มงคล หิมำนนท์            
9 18082 เด็กชำย ธนภูมิ เปลี่ยนพัด             
10 18220 เด็กชำย นรำวิชญ์ สมศรี               
11 18225 เด็กชำย ศุภกร  แสนยศ               
12 18233 เด็กชำย คุณภัทร น้ ำทรัพย์      
13 18242 เด็กชำย อนุวัตร คงไทย         
14 18244 เด็กชำย จิรเจษฎ์ ถมเพชร              
15 18251 เด็กชำย ทศพล สุกใส                 
16 18260 เด็กชำย ณัฐกร พัฒนปัญญำ   
17 18287 เด็กชำย พิชำภพ ชมชำติ        
18 18291 เด็กชำย ณัฐพัฒน์ ศรีระวัตร       
19 18292 เด็กชำย ธีรภัทร ทองแบน          
20 18610 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ พิลึก             
21 18615 เด็กชำย อภิสร เสือเผือก           
22   เด็กชำย ชัยณรงค์ ชื่นบุญมำ 
23 17530 เด็กหญิง จุฑำทิพย์ มุงค ำ           
24 17553 เด็กหญิง อำรดำ สื่อเรืองศักดิ์     
25 17556 เด็กหญิง ปนัสยำ ปู่จ้ำย               
26 17577 เด็กหญิง จันทกำนต์ สมะถะ            
27 17582 เด็กหญิง วชิรำภรณ ์ มหำวงษ์              
28 17585 เด็กหญิง ฉัตรำภรณ์ แสนชรำชำ 
29 17588 เด็กหญิง อริสรำ แสนนอก           



ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
30 17589 เด็กหญิง กฤติยำ พิลึก            
31 17597 เด็กหญิง กฤตยำณี พิลึก                   
32 18207 เด็กหญิง ปุณยวีร์ จีนเพชร 
33 18223 เด็กหญิง ธิดำรัตน์ ไพรสิงห์           
34 18229 เด็กหญิง รัตน์ฐชำ สุขสวัสดิ์           

35 18237 เด็กหญิง ศศิวิมล เพียรธัญกร           
36 18252 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ชำวชุมนุม      
37 18257 เด็กหญิง พิชชำกร สุคลชำติ           
38 18263 เด็กหญิง กัลยรัตน์ พัสสำริกรณ์        
39 18286 เด็กหญิง กวินทรำ   เจียมจำตุรงค์       
40 18290 เด็กหญิง ลักษิกำ วิชัย            
41 18674 เด็กหญิง พิมพ์ธิดำ บุญมำก        
42 18805 เด็กหญิง สุนิศำ เรืองธง 
43 18814 เด็กหญิง สุชำนันท์ โพธิ์หยวก 
44 18925 เด็กหญิง รัตนำวรรณ แก้วมะณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจ ำชั้น นำงสำววันวิสำ  พุ่มทรัพย์ 

 

ชำย  22 
หญิง  22 
รวม 44 


