
 

 

ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
เร่ือง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา  ( ๓  ขวบ)  

และมีคุณสมบัติครบก าหนดตามเกณฑ์เข้าเรียน  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

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

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 
หมำย
เหตุ 

๑. 
เด็กหญิงเกวลิน  ทองสิทธิ์   26 ต.ค. 2559 

1-1307-00083-28-3 49/7 ม. 6 ต.บ้านปทุม            
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

2. 
เด็กชายภูสิทธิ   บุตราช 15 ก.ค. 2559 

1-1398-00243-82-5 78/1 ม.6 ต.บ้านปทุม           
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

3. 
เด็กหญิงวรรณวิษา   แดงด้วง 20 พ.ค. 2559 

1-1307-00082-80-5 9/2 ม.6 ต.บ้านปทุม                
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

4. 
เด็กหญิงกรกนก   กรกิง่ 26 ต.ค. 2560 

1-1396-00831-06-5 77/14 ม.6 ต.บ้านปทุม                      
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

5. 
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  มุขอ่อน 21 มี.ค. 2560 

1-1399-00856-20-9 38/1 ม.6 ต.บ้านปทุม                        
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

6. 
เด็กหญิงกิจธนาพัฒน์   มรกต 22 ม .ค. 2560 

1-1398-00249-44-1 76/8 ม.6 ต.บ้านปทุม                       
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

7. 
เด็กชายสิทธิชัย   ส้มไทย 1 ธ.ค.2559 

1-1394-00114-81-5 23/6 ม.2 ต.บ้านปทุม                        
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

8. 
เด็กหญิงโชติกา   บัวเต็ม 5 มี .ค. 2560 

1-1399-00854-97-4 23/15 ม.2 ต.บ้านทุม                           
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

9. 
เด็กหญิงอันดา  เอกวัตร์ 21 มี. ค. 2560 

1-1302-01241-44-4 42/2 ม.4 ต.บางพูด                               
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

 

10. 
เด็กชายภวิศวร์  แสงแก้ว 20 เม.ย. 2560 

1-1399-00859-27-5 63/4 ม.9 ต.ดอนทอง                            
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

 

11. 
เด็กชายบัญญวัต  บุญสนาน 28 พ.ย. 2559 

1-1396-00834-48-1 51/184 ม.4 ต.คลองสาม                 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3  ในการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ทางคณะกรรมการการรับนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านพร้าว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ท่ีครบก าหนดตามเกณฑ์เข้าเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา  ( ๓  ขวบ)  มีท้ังหมด 51  คน  โดยใหน้ักเรียนมามอบตัวเข้าเรียน ใน                  
วัน เสาร์ ท่ี   9 พฤษภาคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรง เรียนคลองบ้านพร้าว  ดังราย ช่ือต่อไปนี้      
 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
หมาย
เหตุ 

12. 
เด็กชายธิติวุฒิ   หวลคิด 28 ก.ย. 2559 

1-1399-0084-29-76 44/2 ม.1 ต.เชียงรากใหญ่               
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

13. 
เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์แดง 27 ก.ย.2559 

1-1902-01174-33-0 115/179 ม.5 ต.เชียงรากใหญ่   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

14. 
เด็กหญิงกษิวรา  ล่ิมเกิด 21 ก.ค. 2559 

1-1307-00082-92-9 74/1 ม.1 ต.บ้านปทุม                                          
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

15. 
เด็กชายพีระพงษ์  ส าอางค์ศรี 17 พ.ค. 2559 

1-1020-04751-85-9 45/2 ม.2 ต.หนองโดน                                
อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

 

16. 
เด็กหญิงอลินดา  แนบสนิท 20 ธ.ค. 2559 

1-7298-00533-94-1 118/7 ม.1 ต.บ้านปทุม                   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

17. 
เด็กชายภัทรดนัย  ช่ืนศิริ 25 ม.ค. 2560 

1-1396-00840-23-4 37 ม.1 ต.เชียงรากใหญ่              
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

18. 
เด็กหญิงอริญรดา  กันทะจันทร ์ 30 เม.ย. 2560 

1-1042-01069-71-8 27/3 ม.5 ต.เชียงรากน้อย                   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

19. 
เด็กหญิงอริสา  นามบุญลือ 5 ก.พ. 2560 

1-1472-00058-13-8 43 ม.3 ต.เชียงรากน้อย             
อ.บางปะอิน จ.ปทุมธานี 

 

20. 
เด็กหญิงนิสารัตน์  แช่มช้อย 1 ก.ย. 2559 

1-1399-00840-77-9 38/2 ม.5 ต.บ้านงิ้ว             
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

21. 
เด็กหญิงปกรณ์วิชญ์  พึ่งศรี 15 ก.ย. 2559 

1-1307-05230-54-6 7/4 ม.1 ต.เชียงรากใหญ่                     
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

22. 
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หมั่นประกอบ 15 พ.ย. 2559 

1-1396-00833-09-2 11 ม.11 ต.โคกเครือ อ.หนอง
กรุงศรี จ.กาฬสินธุ์                   

 

23. 
เด็กชายไกรวุฒิ  ผลสาล่ี 4 ส.ค. 2559 

1-1394-00112-68-5 56 ม.10 ต.เชียงรากน้อย                                        
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

24. 
เด็กชายสุวิจักขณ์  คุ้งเมือง 20 มิ.ย. 2559 

1-1396-00817-02-0 47/1 ม.5 ต.บ้านงิ้ว                       
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

25. 
เด็กหญิงอินทิรา  ศรีวิภาค 21 พ.ย. 2559 

2-1398-00018-68-4 47/1 ต.เชียงรากใหญ่                      
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

26. 
เด็กชายเพชรทวี  ทองหนุน 11 ต.ค. 2559 

1-3501-02104-08-1 105 ม.4 ต.เชียงรากน้อย                     
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 

 

27. 
เด็กชายทยากร  แนวทวิด 7 ม.ค. 2560 

1-1042-01056-23-3 51 ม.4 ต.เชียงรากใหญ่                     
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

28. 
เด็กชายบุญยพัต   สุวรรณมาศ 7 ก.พ. 2560 

1-1397-00158-32-0 105/65 ม.3 ต.ล าผักกูด                 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

29. 
เด็กชายพีรวิชญ์   จันทะพรมมา 22 ก.ค. 2559 

1-1399-00837-37-9 59 ม.4 ต.บางพูด อ. เมือง
ปทุมธานี จ. ปทุมธานี 

 

30. 
เด็กชายศิวัฒน์   เชาวนะ 9 พ.ย. 2559 

1-1396-00833-50-5 125/77 ม.1 ต.บ้านปทุม              
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

31. 
เด็กหญิงวชิราภรณ์   ลุนพงษ์ 15 ต.ค. 2559 

1-4299-00980-65-9 148  ม.8  ต.ห้วยพิชัย                
อ.ปากชม จ.เลย 

 



 

ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
หมาย
เหตุ 

32. 
เด็กหญิงอธิติยา   มุ่งหมาย 

1 ม.ค. 2560 1-1399-00850-96-1 49/2 ม.5 ต.เชียงรากใหญ่                 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

33. 
เด็กหญิงพัทธนันท์   ช่ืนชม 9 ก.ค. 2559 

1-1394-00111-54-9 3/8 ม.1 ต.บ้านปทุม               
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

34. 
เด็กหญิงไอยรดา   อ่อนละออ 3 ก.ย. 2559 

1-1399-00840-92-2 79/6 ม.18 ต.คลองหนึ่ง           
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

35. 
เด็กชายณัฐอมร  มะลิทอง 4 ส.ค. 2559 

 8 ม.8 ต. คูบางหลวง             
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 

36. 
เด็กชายณัฐกรณ์  จอกลอย 9 ก.พ. 2560 

1-1399-00853-39-1 9/1 ม.4 ต. บ้านปทุม            
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

37. 
เด็กชายพิพัฒน์   มุ้ยแก้ว 1 ก.ค. 2559 

1-1499-01472-38-2 36/4 ม.4 ต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 

 

38. 
เด็กหญิงสรัณธร   อัมราใบ 25 เม.ย. 2560 

1-1299-02556-11-3 99/356 ม.3 ต.เชียงรากใหญ่                               
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

39. 
เด็กหญิงจิรนุช  จดชัยภูมิ 1 ม.ค. 2560 

1-1307-00083-50-0 9/3 ม.2 ต.เชียงรากใหญ่                   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

40. 
เด็กหญิงญาณิศา  รักการ 26 ก.ค. 2559 

1-1399-00837-62-0 70/10 ม.5 ต.บางปรอก                  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

 

41. 
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่ืนชม 23 ก.ค. 2559 

1-1398-00244-06-6 245 ม.5 ต.บุ่งเลิศ                          
อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 

 

42. 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดวนใหญ่ 30 มี.ค. 2560 

1-1399-00857-17-5 14 ม.1 ต.บ้านงิ้ว                   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

43. 
เด็กชายกิตติคุณ  เนตรวงค์ 7 ธ.ค. 2559 

1-1396-00336-70-9 117 ม.5 ต.เชียงรากน้อย                         
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

44. 
เด็กหญิงณัฐณิชา   ปุ่มเกวียน 24 มี.ค. 2560 

1-1399-00856-54-3 19 /7 ม.1 ต.เชียงรากใหญ่ อ.
สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

45. 
เด็กหญิงอาริยา  ห้วยจันทร์ 19 พ.ค. 2559 

1-1015-01582-86-8 92/24 ม.3  ต.เชียงรากใหญ่                   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

46. 
เด็กหญิงรัตน์ติกาล  สังลาย 30 เม.ย. 2560 

1-1398-00252-069 3 ม. 7 ต.คูคต                          
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

 

47. 
เด็กหญิงนัฐริกา   ผมหอม 5 ม.ค. 2560 

1-1399-00850-76-6 200/705 ม.4 ต.ระแหง            
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 

48. 
เด็กชายธนากร  รอดเชียง 5 ก.ย. 2559 

1-1307-00083-10-1 19 ม.4 ต. เชียงรากน้อย                      
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

49. 
เด็กชายศิริมงคล  ชัยกิจ  16 ก.ย. 2559 

1-1999-01632-55-0 82/20 ม.5 ต.เชียงรากใหญ่                   
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

50. 
เด็กชายวรินทร  อุ้มญาติ 19 มิ.ย. 2559 

1-1399-00834-05-1 70/4 ม.4 ต.เชียงรากใหญ่                  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 



ท่ี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมาย
เหตุ 

51. เด็กชายกิตติคุณ  บุญมาก 
 

7 ต.ค. 2559 1-2499-01183-16-9 48/3 ม.4 ต.เชียงรากใหญ่                  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

       ลงช่ือ        

                         (นายทินกร  คุ้มวงษ์) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว 


