
รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1  
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17804 เด็กชาย วีรพัฒน์ จันมาก 
2 17811 เด็กชาย ชุติพนธ์ ฟักทรัพย์ 
3 17812 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โชติชณิตกูล 
4 17814 เด็กชาย บัญญพนต์ โฉมงาม 
5 17828 เด็กชาย ภูสิทธ ิ โกยทา 
6 17844 เด็กชาย กันตวินธ์ บุญมี 
7 17864 เด็กชาย อัครพสิษฐ์ จันทร์แจ้ง 
8 17893 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ช านาญนา 
9 17997 เด็กชาย คณิศร ษมากมลเงิน 
10 18620 เด็กชาย วิทวัส เชื้อไทย 
11 17244 เด็กหญิง สุพิชญา ทองเลี่ยม 
12 17256 เด็กหญิง ชญาภา เกิดอินทร์ 
13 17291 เด็กหญิง ปานวาด ประดิษกุล 
14 17805 เด็กหญิง สุพิชชา เหล่ารอด 
15 17806 เด็กหญิง ภัทรธิดา ภัทรพงศ์บัณฑิต 
16 17807 เด็กหญิง ทิศาพัฒน์ เหล่าเขตกิจ 
17 17834 เด็กหญิง ณพิชญา สุกรื่น 
18 17846 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ ชุณวิรัตน์ 
19 17870 เด็กหญิง ภานิชา ธงสันเทียะ 
20 17903 เด็กหญิง เอรียา บุญธรรม 
21 17904 เด็กหญิง วรรณระพี ทองสด 
22 17912 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองแบน 
23 17944 เด็กหญิง ปภัสรา เสมาฉิม 
24 17952 เด็กหญิง ฐิติยาพร พลพจนารถ 
25 17957 เด็กหญิง ไอลินดา รูปสอาด 
26 17958 เด็กหญิง สุตาภัทร สุขค า 
27 18675 เด็กหญิง ณัฐธิดา โสภณ 
28 18820 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไพรฑูรย ์

 

 

ครูประจ าชั้น นางสาวศิวพร เช้ือกสิการ 
  นายพรชัย    สุภาตา 

ชาย  10 
หญิง  18 
รวม 28 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
  

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17272 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เศรษโฐ 

2 17275 เด็กชาย ณกฤตพล สวนแจ้ง 

3 17297 เด็กชาย กรวิชญ์ มงศิริ 

4 17692 เด็กชาย นิชคุณ วังคีร ี

5 17695 เด็กชาย จารุกิตติ์ ประมูลทรัพย์ 

6 17819 เด็กชาย นรวีร์ ดวงปาน 

7 17830 เด็กชาย ธนกร ธรรมสีหา 
8 17856 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ ปั้นทอง   

9 17939 เด็กชาย ฉัตรชัย พูลเกิด 

10 17945 เด็กชาย ไชมงคล ขุนอภัย 

11 17948 เด็กชาย เดชาธร ดงกระโทก 

12 17968 เด็กชาย สิงหา แสนยศ 

13 17971 เด็กชาย ฉัตรชัย กัลพันธ์ 

14 17985 เด็กชาย ยอดขวัญชัย เชื้อกสิกรรม 

15 18003 เด็กชาย ญาณกร เกิบสันเทียะ   

16 18036 เด็กชาย นพเก้า ประกายสี 

17 18076 เด็กชาย ณัฐพล ชูช่วย 

18 18358 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ จุฑานนท์   

19 18618 เด็กชาย ณพัฒน์ แม้นพยัคฆ์ 

20 18621 เด็กชาย ถิรนัย ธิค า 

21 18644 เด็กชาย ปภินวิช ธัญญาอภิโชติ 

22 18825 เด็กชาย ณัฐดนัย เทียนศิริ 
23 18923 เด็กชาย สมิทธิ์ ถนอมผล 
24   เด็กชาย ปกรณ์ เติมสุข 
25 17223 เด็กหญิง อรัญญา มั่นเขตกิจ 

26 17238 เด็กหญิง พรชนัน พอกเพียร 

27 17243 เด็กหญิง ปุณยภา จินดา 

28 17266 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ ศรีเจริญ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

29 17278 เด็กหญงิ วริศรา อึงอาคม 

30 17290 เด็กหญิง กัญญาภัค สุวรรณบาง 

31 17299 เด็กหญิง กรรณิกา ยอดวิโรจน์ 

32 17301 เด็กหญิง ปภัสรา จันทร์ภู่   

33 17699 เด็กหญิง ณกัญญา นิลทะศิลป์ 

34 17702 เด็กหญิง อารียา พลอยเลิศ 

35 17708 เด็กหญิง ปาริดา สุกร 
36 17826 เด็กหญิง วรัทยา ชานอก 

37 17840 เด็กหญิง กุลิสรา พระเทพ 

38 17865 เด็กหญิง ศีดา หิริโอ 

39 17877 เด็กหญิง จรรยพร แป้นตระกูล 

40 17892 เด็กหญิง นวพร จ าปาดิบ 

41 17914 เด็กหญิง ธนัชชา ขุนภักดี 

42 17942 เด็กหญิง ชนิสรา พัฒสาริกรรม 

43 17962 เด็กหญิง สุจิราภรณ์ มังพิปา 

44 17993 เด็กหญิง ธิชาพร เลี่ยนกัตวา 

45 18342 เด็กหญิง กนกพร ฉะฉ่ า 

46 18389 เด็กหญิง เมธปิยา ทรัพย์ประสงค์ 

47 18623 เด็กหญิง ภัทรวดี วาสี 

48 18920 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โรจน์ศุภเศรษฐ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูประจ าชั้น นางโศรดา  ศรีเดช 
ชาย  24 
หญิง  24 
รวม 48 



 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17221 เด็กชาย อนุวัฒน์ รางสาท 

2 17222 เด็กชาย วศิน วงษ์ยศ 

3 17230 เด็กชาย เอกธนภักดิ์ พวงแก้ว   

4 17240 เด็กชาย ภคพล น้อยนารถ   

5 17242 เด็กชาย สหโชค พุ่มจงกล 

6 17246 เด็กชาย ปฐพีพล พงษ์ดี 

7 17252 เด็กชาย สิทธา หงษ์ทอง 

8 17486 เด็กชาย พณาเวช ปานแดง   

9 17707 เด็กชาย วีระพงษ์ จันทพาช 

10 17813 เด็กชาย การิน เมฆพยอม 

11 17841 เด็กชาย ศุภกร ยอดปั้น 

12 17935 เด็กชาย จิรวัฒน ์ ใจแสน 

13 17956 เด็กชาย นิติธร ภัทรศรีมาลา 

14 17972 เด็กชาย จักรพงษ์ พิลึก 

15 17992 เด็กชาย เดชา บุญแสงทอง 

16 18307 เด็กชาย พรรษกร สว่างโลก   

17 18380 เด็กชาย ณัชระพงศ์ พูลสาริกิจ 

18 18402 เด็กชาย ศุภศิลป์ บัวจันทร์ 

19 18407 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มาระปะทิ 

20 18625 เด็กชาย จิราพัชร์ สิทธิไกร 

21 18653 เด็กชาย กฤษณะพงษ์ โฉมศรี 

22 18656 เด็กชาย อิทธิพล บุญพรม   

23 18691 เด็กชาย วรเดช แซ่ไล่ 

24 17225 เด็กหญิง พัทธนันท์ ข าอิง 

25 17234 เด็กหญิง กนกพร พรมมา 

26 17237 เด็กหญิง สิริกร สุตะภักดิ์ 

27 17250 เด็กหญิง วันใหม่ คงนิสัย 

28 17254 เด็กชาย วนากรณ์ วงษ์จันทร์ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

29 17262 เด็กหญิง ณัฐกมล ธรรมมา 

30 17282 เด็กหญิง ภัสรา ภู่ภักด ี

31 17288 เด็กหญิง ปภาวริทร์ เจียนิวัตต์ 

32 17755 เด็กหญิง ณัฐพร เรื่อศรีจันทร์ 

33 17780 เด็กหญิง สุชานันท์ อยู่สุภาพ 

34 17831 เด็กหญิง ธนภัทร จันทร์เขียว 

35 17854 เด็กหญิง ธาราทิพย์ โนนแก้ว 

36 17889 เด็กหญิง โชติกา ไกรวิริยะ 

37 17890 เด็กหญิง มาริษา ปิ่นประยูร 

38 17907 เด็กหญิง กนกกร ทาเสน 

39 17913 เด็กหญิง วรัญญา กล้าสาริกิจ 

40 17917 เด็กหญิง ชุทิตานนท์ อาจสาริกร   

41 17920 เด็กหญิง พรกนก อินทวัน 

42 18310 เด็กหญิง เปรมยุดา อินทร์พิสัย 

43 18311 เด็กหญิง ดวงกมล ค าศิริสัมพันธ์   

44 18419 เด็กหญิง นวภัทร พุทธรัตน์ 

45 18619 เด็กหญิง นภัสสร จ าปา 

46 18823 เด็กหญิง วราภรณ์ วระสาท 

47 18939 เด็กชาย มุอ์มิน มูฮ าหมัด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ครูประจ าชั้น นางสาวทิวาพร  เรือนไทย 
  นางเพ็ญศรี  เกษรพรม 

ชาย  23 
หญิง  24 
รวม 47 



รายช่ือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/4 
ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

1 17229 เด็กชาย ธนพล เทเพ็ญ 

2 17233 เด็กชาย อานนท์ แสนนิ่มนวล 

3 17241 เด็กชาย ธนภัทร พูลสาริกิจ 

4 17270 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พรมศักดิ์ 

5 17296 เด็กชาย เตชิด บุสดี 

6 17465 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ภู่ภักด ี  

7 17697 เด็กชาย จิรายุทธ กูลการขาย 

8 17803 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ แก้วการไร่ 

9 17837 เด็กชาย ภูบดินทร์ บุญโท 

10 17857 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ บริคุต 

11 17875 เด็กชาย ภูริพรรธน์ ทรัพย์ประสงค์ 

12 17899 เด็กชาย กฤษดา สุภะก าเหนิด 

13 17908 เด็กชาย กวิน ทาแก้ว 

14 17910 เด็กชาย พชรดนัย หุนนารา   

15 17960 เด็กชาย ณัฐพล พนมจรูญ 

16 17969 เด็กชาย นภลภัส พิลึก 

17 17977 เด็กชาย วัชรพล นพรัตน์   

18 17984 เด็กชาย จิรกานต์ บุญส่ง 

19 17994 เด็กชาย สุเมธ น้อยเนียม 

20 17995 เด็กชาย เตชินท์ เกิดก่ิม   

21 18002 เด็กชาย นิธิกร ว่องวิการ 

22 18309 เด็กชาย วันชัย น้อยฉิม   

23 18683 เด็กชาย พัทธนันท์ โพธิ์อุไร 

24 18694 เด็กชาย พธรดล โกวิทย์ 

25   เด็กชาย ดนยา หนูดุก 

26 17220 เด็กหญิง ชลธิชา ขันแก้ว 

27 17227 เด็กหญิง จิรัชยา พานิชพันธุ์   

28 17239 เด็กหญิง อภิชญา แรงเขตการณ์ 

29 17247 เด็กหญิง ภัทรภร ไชยพิเดช 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

30 17267 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ชื่นดอนกลอย 

31 17274 เด็กหญิง นิรดา พุฒมาเล 

32 17303 เด็กหญิง จารุสรณ์ คนองดี 

33 17305 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทิมทอง 

34 17473 เด็กหญิง ปุณณภา อึงอาคม 

35 17475 เด็กหญิง ณัชชา ธรรมชาติ 

36 17478 เด็กหญิง นัทธมน แซ่ลี้ 

37 17700 เด็กหญิง ชลธิชา สุขคะนอง 

38 17701 เด็กหญิง รินรดา คล้ายวิมุต ิ

39 17704 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พิลึก 

40 17829 เด็กหญิง เบญญาภา โสมศุภผล 

41 17951 เด็กหญิง วรพิชชา พันธัญกิจ 

42 17991 เด็กหญิง ปีใหม่ สายเพ็ชร์ 

43 18384 เด็กหญิง ณัชชานันท์ จันทา 

44 18390 เด็กหญิง ลินนษา รัตนสงคราม 

45 18675 เด็กหญิง ณัฐธิดา โสภณ 

46 18822 เด็กหญิง อุรัสยา วระสาท 

47 18924 เด็กหญิง อธิชา พงษ์ศิลา 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ครูประจ าชั้น นางสาวจิราภรณ์  บุญยัง 

  

 

ชาย  25 
หญิง  22 
รวม 47 
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โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

1 17231 เด็กชาย กิตติธัช นุชดารา 

2 17249 เด็กชาย เตชินท์ กมุทชาติ 

3 17260 เด็กชาย ณัฐกิจ คล้ายเจริญ 

4 17273 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ รงค์ทอง 

5 17279 เด็กชาย กฤษณชัย พิลึก 

6 17281 เด็กชาย กิตติโชค สมบุญ 

7 17286 เด็กชาย กิตติคุณ ทองศรี 

8 17485 เด็กชาย พนมวัน ปานแดง   

9 17524 เด็กชาย ภานุพงษ์ แสนบุญศิริ   

10 17818 เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ ไกรวิริยะ 

11 17843 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ อภัยภักดิ์ 

12 17858 เด็กชาย อติชาติ เชยจันทร์ 

13 17911 เด็กชาย ณัฐภัทร แสงหิรัญ 

14 17918 เด็กชาย ขวัญชัย เลิศน้ าหวาน 

15 17921 เด็กชาย ไตรรัตน์ หมั่นเขตร์กรณ์ 

16 17961 เด็กชาย สรนันท์ เริงเขตรกรรม   

17 17970 เด็กชาย อาทิทัต อรทัย 

18 17983 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ยิ้มปุย 

19 18033 เด็กชาย ธนเดช อินทุรัตน์ 

20 18035 เด็กชาย ปัฐวิกรณ์ ทิมเทศ 

21 18429 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิลึกไพ 

22 18622 เด็กชาย นพวิชญ์ จันทหอม   

23 18818 เด็กชาย ธัชกร แทนธานี 

24 17224 เด็กหญิง อมลวรรณ พรรณโส 

25 17226 เด็กหญิง อรรคิราห์ ทรัพย์อินทร์ 

26 17232 เด็กหญิง สุภาพร ชาญธัญกรรม 

27 17258 เด็กหญิง ชลธิชา ศักดิ์เพชร 

28 17264 เด็กหญิง ฉัตรชนก ศรีตะลา 

29 17265 เด็กหญิง กอปรักษ์ บุดดาวงศ์ 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

30 17276 เด็กหญิง ภัสนนันท์ บัวสีม่วง 

31 17300 เด็กหญิง ธนาภา กันเสือ 

32 17304 เด็กหญิง กัลยา แซ่ซิ้ม 

33 17468 เด็กหญิง กวินทิพย์ พวงทอง 

34 17474 เด็กหญิง ไอลดา ทะวีเขตรกิจ 

35 17694 เด็กหญิง กัลฐมาพิชา ศรีลาศักดิ์ 

36 17888 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ เหล่าเขต 

37 17897 เด็กหญิง พิชชา เขตรวิทย์ 

38 17938 เด็กหญิง ณัฐฑณิชา สุขบุรี   

39 17959 เด็กหญิง สุนิสา อนันตะสุข 

40 17996 เด็กหญิง ธิดารัตน์ รักแย้ม 

41 18001 เด็กหญิง อภิญญา สังข์ทอง 

42 18034 เด็กหญิง จิรภัทร พิมพรรณ์ 

43 18410 เด็กหญิง ปาณิศา ศรีเหรา   

44 18616 เด็กหญิง ทิพย์ลดา ตามสันเทียะ 

45 18824 เด็กหญิง ธนัชพร ศักดิ์สูง 

46 18922 เด็กหญิง ครองขวัญ อุดมศิริ 

47   เด็กหญิง ญาณิศา ศรีรัตน์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ครูประจ าชั้น นางชุติมา  เกษสุภะ 
 นางสาวรัชนก  โสอิน 
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