
ครูประจ ำชั้น   นำงศรินดำ  บุตรแสง 
 ชำย 14 
 หญิง 10 
 รวม 24 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นอนุบาล 2/1 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน  ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 18947  เด็กชำย จักรตรำวุฒิ ส ำเภำน้อย 
2 18957  เด็กชำย รณ พรำยอินทร์ 
3 18958  เด็กชำย ภูริวัฒน์ โกยทำ 
4 18965  เด็กชำย ณัฐภำคย์ ฉำยสุวรรณ 
5 18968  เด็กชำย กิตติศักดิ ์ สำยทอง 
6 18970  เด็กชำย อนุวัฒน์ สมำนกสิกร 
7 18971  เด็กชำย กวินภพ ทองอ้น 
8 18978  เด็กชำย ณภัทร พิลึก 
9 18989  เด็กชำย ฐำนวุฒิ เมณฑ์กูล 
10 18991  เด็กชำย ณธำรำ กุลำรำช 
11 18997  เด็กชำย ณัฐพัชร์ พิมพ์พิพัฒน์ 
12 19004  เด็กชำย อนุรักษ์ สังข์ทอง 
13   เด็กชำย ฎนัย จูใย 
14   เด็กชำย ธนเดช พันสำ 
15 18948  เด็กหญิง ชลธิชำ ทองพู 
16 18955  เด็กหญิง ปภำวรินทร์ ชื่นอำรมย์ 
17 18956  เด็กหญิง ฐัตสร เนียรพำล 
18 18963  เด็กหญิง สุทธิพร โตปิยะ 
19 18977  เด็กหญิง จุฑำมณี คงยิ้ม 
20 18980  เด็กหญิง นภัสสร ฉำยวิโรจน์ 
21 18987  เด็กหญิง กชกร เช้ือกสิกรรม 
22 19000  เด็กหญิง ปัณฑิตำ ธัญกรรม 
23 19005  เด็กหญิง พิรชำ หงษ์ทอง 
24   เด็กหญิง สุภำวดี วิรุณละพันธ์ 
  

 
   

      



ครูประจ ำชั้นนำงวันทนำ   สง่ำเนตร 
ชำย 14 
หญิง 9 
รวม 23 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นอนุบาล 2/2 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 18951 เด็กชำย พีรวัส สกุณี 

2 18952 เด็กชำย ธีรเทพ ขุนอภัย 

3 18960 เด็กชำย อภิชำต อำจคงหำญ 

4 18966 เด็กชำย กีรติกรณ์ ตุ่มมะโรง 

5 18974 เด็กชำย ขุนพล ขุนพิทักษ์ 

6 18981 เด็กชำย ธนันสิชญ ์ คงปัณฑวัจน์ 

7 18982 เด็กชำย ธนภัทร เทียนเถื่อน 

8 18985 เด็กชำย ณภัทร จันทร์ค ำ 

9 18990 เด็กชำย กัณภัทร พันธ์กสิกรรม 

10 18992 เด็กชำย ธนวิชญ ์ อยู่สุภำพ 

11 18996 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ สมศรี 

12 19002 เด็กชำย ปวร คงกะเวศ 

13 19007 เด็กชำย ปริตถกร ปู่จ้ำย 

14  เด็กชำย วัชรพงษ์ บุญคุ้ม 

15 18949 เด็กหญิง ชญำนินท์ เกิดอินทร์ 

16 18953 เด็กหญิง วรินยุพำ   กูลกำรขำย 

17 18964 เด็กหญิง ชลธิชำ เมฆฆะตูม 

18 18973 เด็กหญิง อนิสำ นำคสุริยะ 

19 18979 เด็กหญิง อรุโณทัย ภักดีตุระ 

20 18995 เด็กหญิง ณัฐฐำ ทองหำญ 

21 18999 เด็กหญิง ชญำพัฒน์ พัฒนิบูลย์ 

22 19008 เด็กหญิง จินดำภรณ์ สงวนสุข 

23   เด็กหญิง ภัทรวดี สำริกรณ์ 
 
 
    
 
 



ครูประจ ำชั้น  นำงพัฒนี  นิยมกุล 
ชำย 13 
หญิง 10 
รวม 23 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ชั้นอนุบาล 2/3 
 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 18950 เด็กชำย บุญพิพัฒน์ บุญยิ้ม 

2 18959 เด็กชำย อภิณัฐ เพ็ชร์หิน 

3 18962 เด็กชำย ศิลำกำล เหมรำช 

4 18967 เด็กชำย ชำญปรีชำ กำละพงษ์ 

5 18972 เด็กชำย ติณณมินทร์ อนันตวงษ์ 

6 18983 เด็กชำย ธนกฤต ทัศเกตุ 

7 18986 เด็กชำย ธนภัทร เรืองสังข์ 

8 18988 เด็กชำย นดล แจ้งจิต 

9 18994 เด็กชำย นรวิชญ ์ จ ำปำ 

10 18998 เด็กชำย ณัฐวัชร พิมพ์พิพัฒน์ 

11 19001 เด็กชำย ธนวินท์ อยู่สุภำพ 

12 19003 เด็กชำย พิชญุตม์ อินวำทย์ 

13  เด็กชำย กฤติเดช ด ำข ำ 

14 18954 เด็กหญิง ชญำภำ ประสำทกสิกิจ 

15 18961 เด็กหญิง ถนอมขวัญ โสภณ 

16 18969 เด็กหญิง เกวลิน อินทร์ไพจิตร์ 

17 18975 เด็กหญิง ธัญญทิพย์ โง้วศิริ 

18 18976 เด็กหญิง ปัทมพร พลสุริฉำย 

19 18984 เด็กหญิง ชนกนันท์ พระแก้ว 

20 18993 เด็กหญิง ชลกร เขียวไหล 

21 19006 เด็กหญิง อริสสำ บุดดำวงศ์ 

22   เด็กหญิง อำรยำ น้อยเนียม 

23   เด็กหญิง ทับทิม ปัญทวีกุล 
 
 
 




