
 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
เร่ือง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

และมีคุณสมบัติครบก าหนดตามเกณฑ์เข้าเรียน  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

                      โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด 
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

หมำย
เหตุ 

1 เด็กหญิงณัชชา  สุขสวัสด์ิ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๖ 1139700117780 45/3 ต.บางพูด อ.เมือง 
 จ.ปทุมธานี 

 

2 เด็กหญิงสุภัค  ภิญโญ ๒ ต.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๔๗๒๐๐๐๔๓๙๔๗ ๒๙/๖ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

3 เด็กหญิงวิชญาพร จันทะพรมมา ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๔๗๓๒๘๕ ๕๙ ม.๔ ต.บางพูด อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

 

4 เด็กหญิงรัสชณ์ภัทร ทองหล่อ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๒๙๙๐๒๔๐๖๖๓๔ ๒๐ ม.๓ ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

5 เด็กหญิงกัญฐณา  ทรัพย์มาก ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๔๐๐๐๘๖๐๔๘ ๑๖ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

6 เด็กหญิงธิติมา  บุญประจ า ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๙๐๐๗๖๐๒๘๗ ๔๒/๒ ม.๒ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

7 เด็กหญิงณัชชา  กรุฑสิน ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๖๐๐๗๓๔๓๐๐ ๓๕/๗ ม.๔ ต.บ้านกระแซง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

8 เด็กชายปิติวัฒน์  ประหยัด ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๐๔๕๐๐๑๓๘๘๐๑ ๖๑/๔ ม.๔ ต.บ้านกระแซง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

9 เด็กหญิงกชนิภา  น้อยสงวน ๕ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๘๐๐๒๑๒๑๖๔ ๓๑/๓ ม.๔ ต.บ้านกระแซง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

๑๐ เด็กชายบัญญพนต์  แสนหลวง ๕ มิ.ย.๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๓๙๙๕๔ ๑๘/๑ ม.๒ ต.บ้านปทุม  อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

 

เพื่ อ ให้ เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง  นโยบายและแนวปฏิบั ติ                        
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในการรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ทางคณะกรรมการการรับนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครท่ีครบก าหนดตามเกณฑ์เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑  มีท้ังหมด 74 คน  โดยให้มารายงานตัวและมอบตัว
ใน   วันอาทิตย์ ท่ี  ๑0  พฤษภาคม ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ดังรายช่ือต่อไปนี้     
 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด 
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

หมำย
เหตุ 

๑๑ เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษกันธร ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๖๐๐๗๓๐๒๖๙ ๒/๔ ม.๑ ต.บ้านปทุม   อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

 

๑๒ เด็กชายกัปตัน  เทียงธรรม ๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ๑๓๒๐๓๐๐๔๑๒๕๑๔ ๑๓๘ ม.๖  ต.เมืองแก  อ.ท่าตูม     
จ.สุรินทร์ 

 

1๓ เด็กชายอภิชาต   เอี่ยมอร่าม ๒ ม.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๐๗๐๐๐๘๑๒๑๓ ๙๗/๒ ม.๑ ต.บ้านปทุม  อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

 

1๔ เด็กหญิงนันทภรณ์  ถาดทอง ๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๑๙๖๑๓ ๕๐/๒ ม.๖ ต.บ้านทุม  อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

 

1๕ เด็กหญิงธนัช  พุดจีบ    ๓ พ.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๙๐๐๗๖๗๙๑๕ ๙๐/๑ ม.๔ ต.บ้านกระแซง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

1๖ เด็กชายธนาธิป  บังภัย ๒ ส.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๔๖๒๑ ๑๒๓/๔๙๙ ม.๑  ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

1๗ เด็กหญิงธันย์นิดา  บรรดิษฐ์วงศ์ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๗ ๑๑๓๐๗๐๐๐๘๑๒๖๔ ๔๐/๒ ม.๔ ต.เชียงรากใหญ่  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

1๘ เด็กหญิงนลพรรณ  สมบูรณ์ ๒๐ พ.ค.๒๕๕๖ ๑๑๓๐๗๐๐๐๘๐๙๐๐ ๑/๗  ม.๒  ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 

 

1๙ เด็กหญิงญาณภัทร  ธาระพุฒ ๕ เม.ษ. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๙๐๐๗๖๕๙๐๔ ๕๐ ม.๒ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

 

๒๐ เด็กชายอชิรวิชญ์  มีทา ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๐๐๗๙๓ ๒๘/๔ ม.๓ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๒๑ เด็กชายรัฐศาสตร์  กองรัตน์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๖๐๐๗๒๕๐๔๔ ๕๐/๒ ม.๒ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 

 

๒๒ เด็กชายสุร  ไชยกุล ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๐๔๒๐๐๙๑๔๔๐๖ ๕๑ ม.๔ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

2๓ เด็กหญิงจันทรรัตน์ นทีมณตาล ๕ ส.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๔๗๒๙ ๒๗/๑ ม.๒ ต.บางพูด อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 

 

2๔ เด็กชายวชิรวิชญ์  กองโพธิ์ 9 ม.ค. 2557 1139800218413 123/1 ม.1 ต.บ้านปทุม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

2๕ เด็กหญิงสุพรรษา  สนธาวไพร 15 ต.ค. 2556 1560301557091 153/3 ม.5 ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

2๖ เด็กชายวีรภัทร  วังศรีดี 29 มี.ค. 2557ฃ 1427900011638 1/6 ม.15 ต.โนนสะอาด 

อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
 

2๗ เด็กชายทัศนัย  พราห์มณีย์ 27 เม.ย. 2557 1139600734728 124/42 ม.1 ต.บ้านปทุม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

2๘ เด็กหญิงลักษรารีย์  พวงค า 27 มิ.ย.2556 1139900741681 41/1 ม.2 ต.บ้านงิ้ว 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

2๙ เด็กชายศุภกฤต  กองลี 6 ก.ย. 2556 1139400085343 90/1 ม.5 ต.บางพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 

๓๐ เด็กชายโชติทิวัฒน์  สุดบัณฑิต 29 พ.ค. 2556 1139800211192 85/1 ม.6 ต.คลองเรือ 

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด 
เลขประจ ำตัว
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๓๑ เด็กชายชัยพร  ทัดทอง 8 เม.ย. 2556 1139600696320 37/7 ม.1 ต.เชียงรากน้อย 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

๓๒ เด็กชายปณธาน  อาจธนู 23  มี.ค. 2557 1139600731575 52/5 ม.4 ต.บางพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 

๓๓  เด็กหญิงปวริศา  สมมิตร 11 มี.ค.2557 1139600730617 83 ม.1 ต.หนองแวง 

อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
 

๓๔ เด็กชายสัณหณัฐ  ทือเกาะ 3 ม.ค. 2557 1139900758657 22 ม.6 ต.ส าโรงกลาง 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 

๓๕ เด็กหญิงคณิกร  สงแจ้ง 13 มิ.ย.2556 1139600702605 68 ม.2 ต.บ้านงิ้ว 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

3๖ เด็กหญิงกัญญพัชร  สุดสระ 27 พ.ค. 2556 1139600701021 64/1 ม.4 ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

3๗ เด็กชายธีรภัทร  โต๊ะทอง 1 พ.ย. 2557ฃ 1139600735333 134/4 ม.5 ต.บางพูด 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 

3๘ เด็กหญิงเกศกนก  เขียวนิล 23 ก.ย. 2556 1139600713313 5/4 ม.5 ต.บ้านปทุม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

3๙ เด็กชายจิตต์ิชนน  พสนทรา 11 ต.ค. 2556 1139600715243 12 ม. 4 ต.เชียงรากน้อย 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

๔๐ เด็กชายณัชพล  ผลโภค 23 ก.ค. 2556 1139600706180 9/3 ม.4 ต.เชียงรากน้อย 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
 

๔๑ เด็กชายชญานนท์  นาวาทอง ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๘๙๐๒ ๙๖ ม.๕ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๔๒ เด็กชายพิชามญธ์ุ  กันภัย ๓ ต.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๕๐๑๕๐ ๑๕๐ ม.๔ ต.หนองยาว 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

๔๓ เด็กหญิงพิมชญา  ปิ่นจันทร์ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๑๘๕๕๒ ๖/๑ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๔๔ เด็กหญิงณัฐชา  นิลเพ็ชร ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๑๙๕๘๘ ๖/๘ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๔๕ เด็กหญิงณัทมณฑน์ รักซ้อน ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๔๓๓๘ ๑๐๐/๔ ม.๕ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๔๖ เด็กหญิงชนัญธิดา  วงษ์อนันต์ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๘๐๐๒๑๘๒๕๑ ๖/๑ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย 
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

๔๗ เด็กชายเอกนฤน  อาค า ๒๘ ก.ย.๒๕๕๖ ๑๒๐๙๐๐๐๗๕๕๑๖๒ ๖/๓ ม.๔ ต.คูยางหลวง 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 

๔๘ เด็กหญิงบัวสุวรรณ  เกษมสินธุ์ ๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๐๔๒๐๐๘๙๗๘๘๙ ๕๒/๑ ม.๑ ต.บางพูด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

4๙ เด็กชายอาชวิน  แสงปาน ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๙๐๐๗๖๓๕๓๗ ๑๓๗/๔๕ ม.๒ ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

๕๐ เด็กชายจิรายุ  ยาวจันทา ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๐๗๐๐๘๑๒๐๕ ๗๒/๔ ม.๖ ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
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๕๑ เด็กชายศุภวิชญ์  ซงซา ๕ ก.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๑๑๙๒๒ ๖๔ ม.๔ ต.เชียงรากน้อย 
อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

๕๒ เด็กหญิงหฤทธนัน  ไม้จันทร์ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๘๐๐๒๑๑๑๔๑ ๙๔/๔ ม.๕ ต.บางพูด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

๕๓ เด็กหญิงญาณิศา  รักสุข ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๘๐๐๒๒๐๕๔๐ ๘๙/๕ ม.๑ ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๕๔ เด็กหญิงวิรัญชญาพร ศรีโยเฮือง ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๖ ๑๔๔๙๙๐๑๐๙๙๐๙๓ ๕๕ ม.๓ ต.เหล่า 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

 

๕๕ เด็กชายชญานนท์  สุดงาม ๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๙๓๗๒๕ ๓ ม.๔ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๕๖ เด็กชายธรรมนูญ  เดชบูรัมย์ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๕๖๖๖๒ ๑๑๖/๖๑ ม.๕ ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

๕๗  เด็กหญิงชญาภา  บังจันทร์ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๐๐๗๐๔๔๓๖๔๗๔ ๑๒๔/๕๓ ม.๑ ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๕๘ เด็กหญิงพาขวัญ รู้รักคน ๓ ส.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๐๗๐๐๐๘๑๐๒๗ ๒๕/๖ ม.๖ ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๕๙  เด็กหญิงอาสยา  ธรรมวุทา ๕ ก.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๗๔๘๕ ๘๔/๑๔ ม.๑ ต.บ้านปทุม 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๖๐ เด็กชายชิษณุพงศ์  สัมมาสิทธิ์ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๖๐๐๗๒๘๒๗๒ ๒๘ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย 
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

๖๑  เด็กชายพุฒิภัทร ดิษฐ์เต้ยหลวง ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๐๔๙๔๒ ๖/๖ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๖๒ เด็กหญิงศิริญญา  ประเมศรี ๔ เม.ย ๒๕๕๗ ๑๓๐๙๗๐๑๓๘๗๒๓๑ ๒๙ ม.๑๔ ต.โนนจาน 
อ.บัวลาน จ.นครราชสีมา 

 

๖๓ เด็กชายนนทพัทธ์  พัดทอง ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๔๐๐๐๙๐๓๓๙ ๓๐/๕ ม.๒ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๖๔ เด็กหญิงวรรณภร  รอดวินิจ ๕ ส.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๔๘๓๔ ๔๙/๒ ม.๕ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๖๕ เด็กชายศุภวิชญ์  ศรสาเกตุ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๗ ๑๑๓๙๙๐๐๗๖๗๐๒๘ ๗๙/๕ ม.๖ ต.บางพูด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

๖๖ เด็กชายจิรายุ ธรรมทันตา ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ๑๒๗๙๙๐๐๕๐๕๕๕๓ ๒๗/๗ ม.๓ ต.เชียงรากน้อย 
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

๖๗ เด็กชายธนากร  พรหมอินทร์ ๒ ก.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๔๗๔๓๖๑ ๑๖ ม.๔ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๖๘ เด็กชายณฐพบ  บุญศรีทุม ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๔๙๕๕๐๑๕๖๓๑๘๑ ๒๓/๓ ม.๓ ต.เมืองทุ่ง 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

 

๖๙ เด็กหญิงตมิศวรา  รากัส ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๗ ๑๑๐๒๕๐๐๑๒๕๗๕๘ ๒๖/๖๖ ต.ลาดสวาย 
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

 

๗๐ เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองเกิน ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๓๙๙๑๑ ๙/๑ ม.๕ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด 
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

หมำย
เหตุ 

๗๑ เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญธรรม ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๖ ๓๑๓๐๗๐๐๓๔๖๒๗๒ ๓๑/๒ ม.๔ ต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๗๒ เด็กชายปรวัฒน์  จับศรทิพย์ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๙๐๐๗๔๓๒๗๗ ๘๔/๑ ม.๗ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๗๓ เด็กหญิงธนิลาวัลย์ เหมือน
สุวรรณ 

๑๖ ก.ค.๒๕๕๖ ๑๗๒๙๘๐๐๔๘๘๐๒๒ ๕๐/๘ ม.๔ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

๗๔ เด็กหญิงนุชรี  ศรีวิภาค ๓ พ.ย. ๒๕๕๖ ๑๑๓๙๖๐๐๗๘๑๒๘๕ ๔๗/๗ ม.๑ ต.เชียงรากใหญ่ 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

                                                                                 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

                  ลงช่ือ   

                           (นายทินกร  คุ้มวงษ์) 

                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 


