
ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน
1 1-1396-00789-35-2 ด.ช. กรชวัล กล่ันเชื้อ
2 1-1396-00803-86-0 ด.ช. คุณำกร เกตุศรีแก้ว
3 1-2604-01300-84-2 ด.ช. ณัฐพงศ์ อินลอย
4 1-1302-01237-40-4 ด.ช. ธนทรัพย์ แสงทอง
5 1-4696-00042-60-2 ด.ช. ธีระพงษ์ กั้วก ำจัด
6 1-1394-00108-49-1 ด.ช. ประยุทธ์ สร้อยจิตร
7 1-1302-01237-77-3 ด.ช. มัจฐะสิทธ์ิ ม่วงศิริ
8 1-1396-00805-18-8 ด.ช. รัชชำนนท ์ พรมวงษ์
9 1-1205-00154-85-3 ด.ช. อนำวิน ย่ีโถขำว
10 1-7499-01593-31-1 ด.ช. อิทธิพัฒน์  กลมเกียรติเจริญ
11 1-4699-01077-79-1 ด.ญ. กนกพร เชื้อเขตร์กิจ
12 1-1399-00828-94-9 ด.ญ. กัญญำณัฐ แสนสุภำ
13 1-1499-01450-76-1 ด.ญ. ขวัญชนก ปรีกรำน
14 1-4199-03100-86-2 ด.ญ. จิดำภำ อำจเชียงตุง
15 1-1396-00793-13-9 ด.ญ. ณัฏฐ์กมล อ้ำยวงษ์
16 1-7199-00997-51-6 ด.ญ. ณัฐธิดำ วิเศษสังข์
17 1-1399-00817-89-1 ด.ญ. พัทธ์ิธิรำ บวัสุข
18 1-1396-00777-41-9 ด.ช. กรวิชญ์ ด ำริหช์อบ
19 1-1396-00788-57-7 ด.ช. กฤษฎำ อ้้นเนียม
20 1-1396-00799-72-2 ด.ช. จักรพงศ์ ไตรยุติ
21 1-1015-01568-85-7 ด.ช. จิตติพัฒน์ ทบัพิน
22 1-3797-00057-72-6 ด.ญ. กมนรัตน์ รินจฉำลัย
23 1-1396-00780-87-8 ด.ญ. กมลชนก จุงศิริ
24 1-5806-00178-01-7 ด.ญ. กัญญภัค คุณุ
25 1-1396-00775-87-4 ด.ญ. จอมขวัญ บญุแสน
26 1-4699-01082-05-1 ด.ญ. ญำณภำ บญุเอนก
27 1-1396-00790-85-7 ด.ญ. ณัฎฐ์ชยำ ไชยโยธำ
28 ด.ญ. ปยิำมำศ ลือชำ
29 ด.ญ. วรรณรดำ มนต์อินทร์

รำยชื่อนักเรียนสมัครชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1/1 ปกีำรศึกษำ 2565

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบรูณ์อุปถัมภ์)
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน
1 1139600813407 ด.ญ. อัญชลีกร ทองดีเลิศ
2 1919900752813 ด.ช. กิตติเดช เผ่ำสอน
3 1101000570531 ด.ช. ฐิติวัฒน์ รำชกรี
4 1104201016240 ด.ช. ดำรัน ปำลกะวงศ์
5 1130700082414 ด.ช. ชิติพัทธ์ แก้วกล้ำ
6 1139600870369 ด.ช. นฤเบศ ชุมกำแสง
7 1348500182453 ด.ช. วีรภำพ เกษำงำม
8 1139400106634 ด.ช. อัครพล มีมุ่งธรรม
9 1309500044663 ด.ช. เอกพันธ์ ตันสันเทยีะ
10 1139600794666 ด.ญ. กัญญำณัฐ น้อยเมือง
11 1320300422704 ด.ญ. ขวัญหทยั นำคแสง
12 1571300139327 ด.ญ. ชนิศำ ค ำอ่อง
13 1469000121820 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ พรมมำอินทร์
14 1139700140072 ด.ญ. มณิสรำ จันทร์ครุธ
15 1130201238052 ด.ญ. วิชชำญำ สิงหช์ู
16 1104201018668 ด.ญ. บณุยำกร เที่ยงทวี
17 1139600806184 ด.ช. ทศรัสมิ์ เผือกฟัก
18 1529902657200 ด.ช. ทรีทชั พ่วงสมจิตร
19 1139800233129 ด.ช. นพรุจ เรือนรุ่งแสง
20 1139600791616 ด.ช. ปยิวัฒน์ กำรศำสตร์
21 1608700062394 ด.ช. ปณุณภพ พิมพ์พันธ์ุ
22 1149901436084 ด.ญ. ณัฎฐณิชำ พรรณนิยม
23 1139900807674 ด.ญ. ณิชชำนันท ์ ทองค ำ
24 1130201237463 ด.ญ. นลินนิภำ กังเล
25 1139900807313 ด.ญ. ปภัทรศวรรณ บษุบง
26 1130201237226 ด.ญ. ปำนฤทยั พัชรำนุ
27 1139600800569 ด.ญ. พัชกำนต์ มีธง
28 1869900965052 ด.ญ. สุภิดำ พุ่มกะเนำ

รำยชื่อนักเรียนสมัครชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1/2 ปกีำรศึกษำ 2565

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบรูณ์อุปถัมภ์)
ชื่อ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน
1 1-1396-00811-21-8 ด.ช. ชนะชัย เกียรติพงษ์ย้ิม
2 1-1399-00815-05-7 ด.ช. ฐิติวัฒน์ โชคสวัสด์ิ
3 1-1397-00147-22-1 ด.ช. น้ ำพุ น้อยไม้
4 1-1683-00296-14-7 ด.ช. ปกรณ์พล ปิ่นค ำ
5 1-1399-00803-92-0 ด.ช. ภูวเดช ขันจันทำ
6 1-1302-01238-53-2 ด.ช. รังสิมันต์ุ ศรีสด
7 1-1399-00829-23-6 ด.ช. อธิพันธ์ บญุครอบ
8 1-1396-00787-89-9 ด.ญ. กวินทรำ พนิจรัมย์
9 1-1396-00789-24-7 ด.ช. ขุนณรงค์ มำกบญุ
10 1-1396-00794-38-1 ด.ญ. ชลธิดำ รอดประเสริฐ
11 1-1396-00809-45-1 ด.ช. ภูวดล กันยะลำ
12 1-4491-00140-31-1 ด.ญ. ภัทรภร ทำ่สวัสด์ิ
13 1-3489-00385-32-7 ด.ญ. ปนัดดำ คนซ่ือ
14 1-1398-00239-62-3 ด.ญ. เพ็ญยุพำ ไพเรำะ
15 1-1396-00782-09-9 ด.ช. มำนะ หอมขจร
16 1-1302-01239-08-3 ด.ญ. เพชรชรินทร์ เพิ่มลำภ
17 1-1397-00141-89-3 ด.ช. พงศธร ศรีภำพงษ์
18 1-1397-00142-79-2 ด.ช. พีรพล รัตนโมรำนนท์
19 1-6088-00055-30-6 ด.ญ. พัชริญญำ ขุมโมกข์
20 1-9399-00938-90-9 ด.ญ. พิชยำ อินส ำรำญ
21 1-139800234-51-6 ด.ญ. พิมพ์รตำ ศังขจันทรำนนท์
22 1-1042-01004-81-1 ด.ญ. ภัทรธิดำ นำคนวล
23 1-1037-05119-94-7 ด.ญ. ลลิตำ ขวัญจิตสกุล
24 1-104200992-29-6 ด.ญ. วชิรำภรณ์ ทองโสดำ
25 1-1398-00237-86-8 ด.ช. เจตนิพัทธ์ รำคำงำม
26 1-5077-00022-12-1 ด.ญ. พิมพ์ประวีณำ ดิศโพธ์ิ
27 1-1398-00231-13-4 ด.ช. ธัญญ์ธิต แก้วปฐม
28 1-1396-00776-79-0 ด.ช. ศุภพิชญ์ แก่นทอง

รำยชื่อนักเรียนสมัครชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1/3 ปกีำรศึกษำ 2565

               โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบรูณ์อุปถัมภ์)
ชื่อ - สกุล



รำยชื่อนักเรียนสมัครชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1/3 ปกีำรศึกษำ 2565



ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน
1 1103705159981 ด.ช. ปณัณรุจน์ นิธิอ ำพรวัฒน์
2 1139600804696 ด.ช. กุมภำ สมใจหวัง
3 1110301622962 ด.ช. ชนทชั สุรำฤทธ์ิ
4 1139400109854 ด.ช. คุณำกร แสงล ำ
5 1119501149924 ด.ญ. วรำภรณ์ บญุมำก
6 1103705175154 ด.ญ. สิรภัทร ทองภู่พงศ์เจริญ
7 1104200983785 ด.ญ. สุนิษำ โสดำมุข
8 1139600796952 ด.ช. ไตรภพ เลสูงเนิน
9 1409600598562 ด.ช. บรูณ์พิภพ ย่ีแก้ว
10 1539901252958 ด.ญ. กัญญำภัค บวบทอง
11 1139400105956 ด.ช. เกียรติภูมิ สวัสด์ิจีน
12 1139600800551 ด.ช. กุลวัชน์ ผ่ึงผำย
13 1139600807289 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เจิมแหล่
14 1139600801981 ด.ช. ธนิสร คงเนียม
15 1139700148065 ด.ช. เมธำสิทธ์ิ สุขประเสริฐ
16 1909804195101 ด.ญ. กันย์สินี พิพัฒน์รัตนกุล
17 1368900086397 ด.ช. วีระวัฒน์ สนิทโกสัย
18 1160101975144 ด.ช. วุฒิโชค บำริศรี
19 1103101347081 ด.ช. ศุภสิทธ์ิ บรูณะฤทธ์ิวัฒน์
20 1139600797657 ด.ช. สำยวิทย์ สำยทอง
21 1658700047328 ด.ช. อัครนันท์ คงแท้
22 1101000496331 ด.ญ. สุชำดำ เสมอพิทกัษ์
23 1103000309231 ด.ญ. สุภำวดี ตระกูลสม
24 1104201016495 ด.ญ. หทยัรัตน์ จอมกระโทก
25 1139600775122 ด.ญ. ภิญญำพัชญ์ อับภัย
26 1139600777761 ด.ญ. อภิญญำ สังสุทธิวงศำ
27 1139600782064 ด.ญ. อริสำ เปยีใหญ่
28 1139900829546 ด.ญ. อริสำ กันทบตุร์

รำยชื่อนักเรียนสมัครชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1/4 ปกีำรศึกษำ 2565

โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบรูณ์อุปถัมภ์)
ชื่อ - สกุล



รำยชื่อนักเรียนสมัครชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1/4 ปกีำรศึกษำ 2565


