
41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

167 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/06/1990เด็กชายทวทศนกดดด  กองศรท14119001703584495 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 Oหมมย

โทรศนพทท

นายสามสท  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหนมจวน  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

55 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/06/2007เด็กชายอภดนนนทท  สรขางชขาง14119024509836030 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายจจาเนทยร  สรขางชขางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 55 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.พระนครศรทอยุธยา

นางอนงคณา  สรขางชขางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 55 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

132 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/06/2007เด็กชายอภดสดทธดด  แดงปลา14199024534276031 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสุราพงษท  แดงปลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 132 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดสาชล  แดงปลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 132 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

207 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/10/2007เด็กชายณนณวนต  เหลาลา14199024772376032 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายนาตดยา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 207 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุปผา  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 207 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/09/2007เด็กชายศตวรรษ  บุญมท14199024707556033 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทนศนท  บุญมทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 13 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางภนชกร  บุญมทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 13 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/02/2008เด็กชายปณดธาน  ชนยพรม14199025055836034 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายไพวนลยท  ชนยพรมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 15 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสรขอยสุดา  ชนยพรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 15 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

277 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/05/2008เด็กชายภมวดล  ปปญญาวงศากุล11020039656006035 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  ปปญญาวงศากุลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 277 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวกาลวดลนย  ปปญญาวงศากุลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 277 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/05/2007เด็กชายอดดศร  ชนะพนนธท14199024492846036 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาพอง  ชนะพนนธทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางธทราภรณท  ชนะพนนธทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

33 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/08/2007เด็กหญดงสุกนญญา  เศษชยาง14199024668636042 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชนย  เศษชยางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรุณศรท  เศษชยางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

225 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/05/2007เด็กหญดงวรรณษา  คจาหอม11018015133146043 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายวสนนตท  คจาหอมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 225 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางยุภา  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 225 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/03/2008เด็กหญดงไอรดา  ธนะบรดหาร14199025125046044 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายรุยงรวท  ธนะบรดหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพรพดรุณ  ธนะบรดหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

156 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/09/2007เด็กหญดงมะลดสา  สดมศท14199024749396045 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายแอ็ด  สดมศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 156 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางขนดษฐา  สดมศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 156 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

33 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/06/2007เด็กหญดงชมตดมา  วงษาบุตร14199024518406046 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชนย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางราวดท  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

187 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/11/2007เด็กหญดงเขมนดด  พุฒลา14199024856986047 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายประสงคท  พุฒลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 187 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแกขวใจ  พุฒลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 187 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

245 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/09/2007เด็กหญดงรสสุคนทดพยท  ศรทลาจนนทรท14199024758386048 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายอภดชาตด  ศรทลาจนนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 245 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหยาดพดรุณ  ศรทลาจนนทรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 245 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

40 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/07/2007เด็กหญดงอลดษา  เหลาลา14199024615356049 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายกระณา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 40 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจดราภา  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 40 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

94 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/11/2007เด็กหญดงวดภาวดท  กองศรท14199024859066050 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายพดทนกษท  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 94 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนวลศรท  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 94 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

222 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/06/2007เด็กหญดงชลนภา  บุญมท14199024530616051 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายโชคทวท  บุญมทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 222 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสายฝน  บุญมทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 222 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนอนนบอล 1 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ

03/12/2012  9:17:05พดมพทเมชทอวนนททท 3 3/



41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

186 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/04/2008เด็กชายอนนดา  มหาชนย14199025167636037 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายแสงสุรทยท  มหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 186 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุศรา  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 186 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

177 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/03/2008เด็กชายสุวดทยท  ฤทธดดศรท14199025139776038 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายกรุง  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวรรณทเพ็ญ  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/08/2007เด็กชายจตุคราม  เพ็งพดมพท14199024642086039 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสมศนกดดด  เพ็งพดมพทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 28 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุภนสสร  เพ็งพดมพทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 28 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/07/2007เด็กชายจนกราวุธ  สุขวงศท14199024565316040 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายฉนตรชนย  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 16 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมจดต  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 16 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

51 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/06/2007เด็กชายพทระพนฒนท  ขาวขจา14199024556756041 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายธทระชนย  ขาวขจาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 51 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพนธญา  สรขางโคตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 51 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

172 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/11/2007เด็กหญดงจดรนชญา  บุณราศรท14199024859576052 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายจรนญ  บุณราศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 172 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสนธทยา  บุณราศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 172 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

34 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/10/2007เด็กหญดงปนนดดา  พดลาหลวง14199024777096053 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายประยงคท  พดลาหลวงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 34 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเกก  พดลาหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 34 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

91 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/01/2008เด็กหญดงรนฐตดกา  กองศรท14199024988466054 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายนายสมศนกดดด  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 91 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุจรท  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 91 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

69 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/01/2008เด็กหญดงยมลพร  ใจกลขา14199024980216055 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายวดรนตนท  ใจกลขาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 69 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมหมาาย  ใจกลขาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 69 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/12/2007เด็กหญดงทดพปภา  สทเชทยงหา14119024942806056 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายไพฑมรยท  สทเชทยงหาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 30 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนกคณา  สทเชทยงหาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 30 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

47 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/01/2008เด็กหญดงพดจดตตา  ภมพานทอง14099036609736057 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายวดเชตรท  ภมพานทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 47 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแผยนทอง  ภมพานทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 47 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

330 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/2007เด็กหญดงธดดาพร  มนชยมาตยท14399006032016058 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายศุภชนย  มนชยมาตยทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 330 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมยุรท  มนชยมาตยทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 330 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

64 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/04/2008เด็กหญดงพนชรา  เพทยนพดมาย14199025184566059 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายจตุพล  เพทยนพดมายขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุชจเรศ  เพทยนพดมายขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

61 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/09/2007เด็กหญดงธนพร  สรขางชขาง14199024766216060 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายธงชนย  สรขางชขางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 61 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกาญจนา  พรมอุบลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 61 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

270 หมมท 3 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/03/2008เด็กหญดงสุภนทรา  รดมกระจยาง14199025113386061 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายขยนน  รดมกระจยางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 270 หมมท 3 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมนสยา  รดมกระจยางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 270 หมมท 3 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนอนนบอล 1 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

113 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/05/2006เด็กชายภารดร  บุตรแกขว14119023678225970 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชนย  บุตแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจดนตนา  ผดวขจาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

32 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/05/2006เด็กชายกฤษณะ  ธุระพระ14199023677765971 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายวุฒดชนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุภาภรณท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

254 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/09/2006เด็กชายพนนวุฒด  กองศรท14199023980435972 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสาคร  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 254 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแอกว  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 254 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

32 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/09/2006เด็กชายภมมดรดภนท  ชาวหลวง14199023996435973 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญเลดศ  ชาวหลวงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางดาวไสว  ชาวหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

106 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/09/2006เด็กชายจดรายุทธท  สุขวงศท14199023919105974 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายสายนนตท  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 106 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปปจจา  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 106 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/10/2006เด็กชายอภดสดทธดด  สองเมชอง14199023983375975 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายเรชองเดช  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมยุลท  ทนบภมมทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

44 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/09/2006เด็กหญดงพดชญานนน  ซุยเสนา14199023964825983 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาใส  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเถาวนลยท  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

12 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/08/2006เด็กหญดงอรจดรา  คจาอดนทรท12299011681015984 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายสมหวนง  คจาอดนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 12 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวราภรณท  ปรามไพรดนทรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 12 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

248 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/12/2006เด็กหญดงภนทรนนนทท  ทระคจาหาร14199024142945985 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายพมล  ทระคจาหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 248 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอลนน  ทระคจาหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 248 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

128 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/2006เด็กหญดงนนยนา  สดงหทคจาคา14199024044425986 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายสมาน  สดงหทคจาคาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนนทงฤดท  สดงหทคจาคาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

78 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/10/2006เด็กหญดงสุธดดา  คจาเมชองคุณ14199023979185987 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายเศรษฐา  คจาเมชองคุณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 78 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางชลธดชา  สดนธุธรรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 78 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

64 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/10/2006เด็กหญดงมะลดษา  ขาวขจา14199023997325989 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชนย  ขาวขจาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุษบา  ขาวขจาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

295 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/02/2007เด็กหญดงอนุตรทยท  นากวน14199024288725990 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายคจานวย  นากวนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 295 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางชวนชม  นากวนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 295 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

84 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/10/2006เด็กหญดงธาธาร  ทวนทขาว12090002890936062 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายคะนอง  ทวนทขาวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 84 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสจาราญ  เอกปปจชาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 84 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/12/2012  9:17:05พดมพทเมชทอวนนททท 2 3/



41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

18 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/06/2006เด็กชายธนพนฒนท  บุตรแกขว14199023767595976 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายคจามนทน  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมะลดสา  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

109 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/09/2006เด็กชายปฏดภาณ  โคตจนนทรท14199023971615978 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายอาพร  โคตจนนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพนชรดนทรท  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

257 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/06/2006เด็กชายสุวดทยท  อุทนยพรม14199023764575979 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายนดรกรณท  อุทนยพรมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 257 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกวดนา  อุทนยพรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 257 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

56 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/10/2006เด็กชายรพทภนทร  มาลนยศรท14199024046125980 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายโยธดน  มาลนยศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุภาวรรณ  มาลนยศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/02/2007เด็กชายทศพร  พวงเพชร13493000293775981 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายอนุพงษท  พวงเพชรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 10 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางดวงสุดา  ไหวพรดบขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 10 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

32 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/02/2007เด็กชายณนฐวนฒนท  แกขวมหาชนย14199024289025982 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายชาตรท  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางละมนย  กนนไชยชาตดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

65 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/04/2007เด็กหญดงทนศนทยทวรรณ  มนตรท14199024419685991 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายทรงกรด  มนตรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 65 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประภาภรณท  มนตรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 65 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นอนุบาล 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

275 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/01/2007เด็กหญดงศดรดรนตนท  บุตรแกขว14119024227425992 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายชนยทอง  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 275 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางยุพดน  กุลชรนขอยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 275 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

64 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/07/2006เด็กหญดงธนญญาเรศ  เพทยนพดมาย14199023789215994 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายจตุพล  เพทยนพดมายขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุชจเรศ  หลยอนจจาปาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

128 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/01/2007เด็กหญดงรสดตา  แสงรนตนท18398000410705995 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายอุทนย  แสงรนตนทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนภสร  แกขวหุยงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนอนนบอล 2 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

15 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/03/2006เด็กชายเอกประพนนธท  กทจาสท14199023537325878 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายชดน  กทจาสทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 15 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจนนทรทเพ็ญ  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 15 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

279 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/04/2006เด็กชายธนากรณช  กองสุวรรณท14199023578435879 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสมศนกดดด  กองสุวรรณทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 279 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบานเย็น  กองสุวรรณทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 279 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

284 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/03/2006เด็กชายอดทธดศนกดดด  บุตรปปอง14199023481605880 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายวรเดช  บุตรปปองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 284 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจนนทรทเพ็ญ  บุตรปปองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 284 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

34 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/11/2005เด็กชายมดนธดา  พดลาหลวง14199023287975881 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายประยงคท  พดลาหลวงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 34 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเกก  พดลาหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ เกษตรกรรม ทททอยมย 34 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

152 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/10/2005เด็กชายปรดภนทธท  ปปองเทพ14199023236805882 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายเอกวท  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 152 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวทระนุช  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 152 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

177 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/10/2005เด็กชายธนวนฒนท  ปมนนา14119022348575883 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสมนย  ปมนนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุปผา  ปมนนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

127 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/05/2005เด็กชายพนชรพล  สมงกลม14199022904045885 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายดจารงคท  สมงกลมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกนกวรรณ  สมงกลมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

90. หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/08/2005เด็กชายปฏดภนทรท  มหาชนย14199023095125887 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายธงชนย  มหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประภาพนกตท  มหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

92 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/05/2006เด็กชายทุวานนทท  สุขวงศท14199023655795888 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 92 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรุณท  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 92 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

117 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/03/2006เด็กชายธนโชตด  นขอยมนตรท14199023528255889 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายฉลอง  นขอยมนตรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 117 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางละออง  นขอยมนตรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 117 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

2 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/10/2005เด็กหญดงสุภนสสรา  คจาวนนดท14199023230515901 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายสุนา  คจาวนนดทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 2 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรจาไพ  คจาวนนดทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 2 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

52 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/06/2005เด็กหญดงอรปรทยา  แกขวมหาชนย14199022955545903 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายโชคชนย  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวงเดชอน  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/01/2006เด็กหญดงกุสุมาภรณท  สุขวงศท11499009173725904 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายสมาน  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนศมท  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

90 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/10/2005เด็กหญดงสดราวรรณ  เหลาลา14199023222095905 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายกระณา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจดราภา  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

252 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/01/2006เด็กหญดงกชกร  หนมทองอดนทรท14199023400295906 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายมานพ  หนมทองอดนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 252 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวนลภา  หนมทองอดนทรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 252 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

266 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/10/2005เด็กหญดงบนณฑดตา  จนนทรทสมุด14199023234695908 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายอจาพร  จนนทรทสมุดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 266 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเทพธดดา  จนนทรทสมุดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 266 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

150 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/05/2005เด็กหญดงมาตดกา  ธุระพระ14199022910015909 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายลจาดวน  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 150 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุชจดรา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 150 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/12/2005เด็กหญดงศดรดนทรา  สุขวงศท14199023350095910 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายอุเทน  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวนนทนท  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 1 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

159 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/04/2006เด็กชายณภนทร  แกขวมหาชนย14199023583865890 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายวงจนนทรท  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 159 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหนมจดจว  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 159 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/02/2006เด็กชายเสกสรรคท  ธุระพระ14199023466555891 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายเกรทยงศนกดดด  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางธทราภรณท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

205 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/07/2005เด็กชายกองปฏดภาณ  กองสุวรรณ14171000413385892 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสมสวย  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 205 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมภาร  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 205 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

184 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/10/2005เด็กชายชนยราช  ชมศรททอง14199023259505893 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายณรงคท  ชมศรททองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 184 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาพนน  ชมศรททองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 184 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/04/2006เด็กชายธทระภนทร  บุญมท14199023602835894 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายวชดรพล  บุญมทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 22 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลดาชาตด  บุญมทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 22 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

113 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/04/2006เด็กชายวนชรพล  ชานนทท14199023605775895 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายฉนตรชนย  ชานนททขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพรนภา  ชานนททขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

125 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/02/2006เด็กชายชนาเมธ  ไรขรอด11023001155465899 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายมานพ  ไรขรอดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 125 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมใจ  ไรขรอดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 125 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/01/2006เด็กชายมนตรท  วงษทษาบุตร11023001255375900 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายพล  จดตรชมพงษทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแพงดท  วงษทษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

44 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/10/2005เด็กชายจนกรกฤษณท  มวมขุนทด14119023237955949 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายไกรศร  มวมขุนทดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเปปยทดพยท  มวมขุนทดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/05/2006เด็กหญดงอรดสา  ชดยางคุบุตร14199023661505911 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายซุน  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนวลจนนทรท  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

46 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/09/2005เด็กหญดงสุภาพร  นาคเสน14199023171415912 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายแรม  นาคเสนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 46 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนวลละออง  นาคเสนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 46 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

198 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/02/2006เด็กหญดงบารมท  โสดาวดชดต14199023508495913 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายบนลลนงกท  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 198 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวดไลภรณท  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 198 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

63 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/03/2006เด็กหญดงภควดท  สารดโส14199023558085914 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายไพโรจนท  สารดโสขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 63 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนชนท  สารดโสขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 63 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

45 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/06/2005เด็กหญดงสุดาพร  ชนยเทพ14199022936325916 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายทดนกร  ชนยเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 45 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางราวนน  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 45 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

69 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/04/2006เด็กหญดงทรงพร  ใจกลขา14199023630455919 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายวดรนตนท  ใจกลขาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 69 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมหมาย  ใจกลขาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 69 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28 หมมท 9 ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

08/11/2005เด็กหญดงนลดตสรา  ดุลมายมน14199023277585947 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายประวดทยท  ดุลมายมนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 28 หมมท 9 ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

นางศุภลนกษณท  ดุลมายมนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 28 หมมท 9 ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 1 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

265 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/08/2004เด็กชายถดรพดทยท  แกขวสอดสยอง14199022280755804 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายทองคมณ  แกขวสอดสยองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 265 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแพงศรท  แกขวสอดสยองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 265 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

170 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/10/2004เด็กชายธนกร  บนวดนง14199022459955805 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญแผง  บนวดนงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 170 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปปญจา  บนวดนงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 170 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

181 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/06/2004เด็กชายธวนชชนย  แกขวชดน14199022172945806 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายกลขา  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 181 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมณทรนตนท  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 181 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

158 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/06/2004เด็กชายรนชนนย  ฤทธดดศรท14199022194755807 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายวดชาญ  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 158 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสกาวเดชอน  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 158 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

9 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/12/2004เด็กชายณนฐวุฒด  สองเมชอง14119022552185808 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรวุฒด  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพดกุล  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

47 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/08/2004เด็กชายพดธชวนฒนท  ธุระพระ14199022284315809 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญมท  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 47 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญสวน  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 47 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

250 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/03/2005เด็กชายวนชรพงษท  ทดพยททอง24199010822115810 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายวดทนศนท  ทดพยททองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 250 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญจนนทรท  ทดพยททองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 250 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

11 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/05/2005เด็กชายปาฏดหารยท  พาลุกา14199022849275811 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายศรศดลปป  พาลุกาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 11 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนตนพร  พาลุกาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 11 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

82 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/03/2004เด็กชายธวนชชนย  บุตรแกขว14199021967855953 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายครรชดต  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทองหลยอ  ศนกดดดภมยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

111 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/11/2004เด็กหญดงชนาพร  กขอนกมเปปปยว14199022525022831 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายสระไกร  กขอนกมเปปปยวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพรฉวท  กขอนกมเปปปยวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

9 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/02/2005เด็กหญดงจนนทภา  สมสุข14199022691625823 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายทองสุข  สมสุขขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงลนกษณท  สมสุขขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

79 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/03/2002เด็กหญดงบุษราคนม  จดนพละ14199022741315824 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  จดนพละขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุวรรณท  จดนพละขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

202 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/04/2005เด็กหญดงวดลาวรรณ  ตาปะบุตร14199052843075825 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายสมยศ  ตาปะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 202 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางไพมณท  ตาปะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 202 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

128 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/05/2005เด็กหญดงพรทดพยท  งดงาม14199022866955826 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายสวยาง  งดงามขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแอกว  งดงามขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

43 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/10/2004เด็กหญดงอรภนทร  โกสดลา14199022456715827 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายสมพร  โกสดลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 43 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรพดน  โกสดลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 43 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

81 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/03/2005เด็กหญดงเวณดกา  หารดนไสล14199022781025828 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายนดมดตร  หารดนไสลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 81 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกฤษณา  หารดนไสลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 81 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

127 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/01/2005เด็กหญดงกดตดพร  ไพรสนธดด14171600366525830 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายอดนทรนกษท  ไพรสนธดดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุธดดา  ไพรสนธดดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

281 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/04/2005เด็กหญดงสุภาวดดา  กองสุวรรณ14199022785365832 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายสุระศนกดดด  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 281 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวรรณภา  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 281 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

218 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/07/2004เด็กหญดงธวนลหทนย  กองสุวรรณท14119022249085833 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทธดชนย  กองสุวรรณทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 218 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุดาลนกษณท  กองสุวรรณทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 218 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

194 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/01/2005เด็กหญดงพชรพร  ภมรดศรท14199022668055834 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายชมศนกดดด  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 194 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมณทรนตนท  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 194 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

180 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/09/2004เด็กหญดงจทประภา  สดมมาหลวง14199022585516003 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายทวดทยท  สทเอาะขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 46 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวนของนุช  สดมมาหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 46 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 2 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

113 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/09/2004เด็กชายธนทนต  แกขวบจารุง14174000400195812 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญเพ็ง  แกขวบจารุงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางตุตก  แกขวบจารุงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

128 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/10/2004เด็กชายปาฏดหารยท  แสงรนตนท18399018326095814 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายอุทนย  แสงรนตนทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนภสร  แสงรนตนทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/08/2004เด็กชายเมคา  ชาวสระใคร14199022256965815 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายเฉลดมศรท  ชาวสระใครขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 27 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอขอ  ชาวสระใครขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 27 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/04/2005เด็กชายภมวนาถ  พรมหลวง14199022842695816 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสุมดตร  พรมหลวงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพรทดพยท  พรมหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

138 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/08/2004เด็กชายเรดงศนกดดด  แกขวชดน14199022276995817 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายเพทยรชนย  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 138 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสายพดณ  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 138 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/10/2004เด็กชายสุชาครทยท  โมลา14199022415785818 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรดยา  โมลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 8. ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสุภาพ  พรมหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

111 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/01/2005เด็กชายวดชนยชาญ  ธุระพระ11398000891175820 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายเด็ดดวง  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเมตตา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

261 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/03/2005เด็กชายณนฐพงศท  ดทบุบผา14199022762315822 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายพงสาคร  ดทบุบผาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 261 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกรรณดกา  ดทบุบผาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 261 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

127 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/03/2005เด็กชายจทรศนกดดด  วงษาบุตร11393000180835867 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายเททยนชนย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวาสนา  พลหาญขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

165 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/05/2005เด็กชายชาครดต  คจาใส11007037254485924 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายนายจนนทรท  คจาใสขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 180 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรทนย  คจาใสขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 180 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/11/2004เด็กหญดงเยาวลนกษณท  แสงกลขา14199022513015835 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายททรวนฒนท  แสงกลขาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงนุช  แสงกลขาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

193 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/09/2004เด็กหญดงภาวดตา  ไมยแพข14199022348575836 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายยุพดน  ไมยแพขขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 193 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอนงคนาง  ไมยแพขขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 193 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/11/2004เด็กหญดงเฟฟฟองฟปา  ปปองเทพ14199022496175837 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายประครอง  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 24 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางยมเนทยน  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 24 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/03/2005เด็กหญดงชมพมนุช  เหมะนดล14119022735185838 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  เหมะนดลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพดจดตรา  เหมะนดลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/10/2004เด็กหญดงปรดมพดการท  วงษาบุตร14199022463415839 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายสนงวาล  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุพรรณท  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

130 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/01/2005เด็กหญดงแพรพราว  บุตรมาร14171000367175840 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายวดษณุ  บุตรมานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 130 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมะลดซขอน  บุตรมารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 130 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

158 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/02/2005เด็กหญดงมดนทท  เยชอกเย็น11020036615975841 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายชลอ  เยชอกเย็นขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 158 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลจาไพร  เยชอกเย็นขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 158 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 2 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 3   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

226 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/09/2003เด็กชายสกุลรนตนท  เหลาแพง14199021589185750 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายพดเชษฐท  เหลาแพงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 226 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาคดด  เหลาแพงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 226 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

101 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/09/2003เด็กชายประวดทยท  ภมรดศรท14199021593675751 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสุพรรณ  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 101 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมคดด  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 101 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

129 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/08/2003เด็กชายอนนนทวุฒนท  บุตรแกขว17499009127745752 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายธมนชชนย  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 129 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวรดนทรท  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 129 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

177 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/09/2003เด็กชายสดรดชนย  ฤทธดดศรท14199021610435754 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายกรุง  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวรรณทเพ็ญ  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

64 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/01/2004เด็กชายสุธท  ขาวขจา14199021888635755 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญเวดน  ขาวขจาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเฉลดม  ขาวขจาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 64 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

78 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/02/2004เด็กชายไกลภพ  แสงกลขา14199021954525756 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทดน  แสงกลขาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 78 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอุรา  แสงกลขาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 78 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/02/2004เด็กชายสดรดศนกดดด  บุญจนนทรท14199021910825757 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรชนย  บุญจนนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอจาพนน  บุญจนนทรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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133 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/10/2003เด็กชายพดพนฒนทพงษท  สทเอาะ14199021663475758 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายอรรถพล  สทเอาะขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 133 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรอนงคท  สทเอาะขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 133 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

9 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/02/2004เด็กชายอภดชาตด  กองศรท14199021950615922 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายพดทนกษท  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนวลศรท  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/08/2003เด็กชายสุพดพนฒนท  ภมรดศรท14399004533315950 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายจนกรพงษท  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวพรแสง  ปปญญาดทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

46 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/09/2003เด็กหญดงอาภนสรา  นขอยโสม14199021639175759 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายชุตดพงษท  นขอยโสมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 46 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอภดญญา  นขอยโสมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 46 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

58 หมมท 33 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/12/2003เด็กหญดงปรายฟปา  กองสุวรรณ14199021829545762 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาผุน  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 58 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงลนกษณท  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 58 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

35 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/08/2003เด็กหญดงวรรณพร  ไชยเสรดม14199021531565763 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายวนนทนย  ไชยเสรดมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 35 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวราพร  ไชยเสรดมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 35 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

79 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/11/2003เด็กหญดงอรนุช  โมลา14199021741375764 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายสนทยา  โมลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรุณ  โมลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

33 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13/01/2004เด็กหญดงสุภนดชา  สุขวงศท14199021878755767 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายชนยวนฒนท  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนตนาภรณท  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/04/2004เด็กหญดงศดบรดนธาน  สุขวงศท14199022035105768 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายอุเทน  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวนนทนท  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

120 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/07/2003เด็กหญดงเทพธดดา  ภมรดศรท14199021507345769 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายชมศนกดดด  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมณทรนตนท  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

187 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/11/2003เด็กหญดงพรสุดา  จดตรชมพงษท14101013273795770 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายพล  จดตรชมพงษทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 187 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแพงดท  จดตรชมพงษทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 187 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

167 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/04/2004เด็กหญดงอุไรวรรณ  ชดยางคะบุตร14199022064205779 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายสนบเหรททยง  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอขอย  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

42 หมมท 10 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/08/2003เด็กหญดงเชดดชนย  ไลขทอง14199021553706064 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายอวยชนย  ไลขทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอจาภา  ไลขทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 3 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 3   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

41 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/04/2004เด็กชายภานุกร  ปปองเทพ14199022056795771 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายวรวดทยท  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 41 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทดพรนตนท  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 41 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

147 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/03/2004เด็กชายเอกพล  หมชทนทวท14199022013125772 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาผา  หมชทนทวทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 147 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนตนา  หมชทนทวทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 147 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/10/2003เด็กชายอภดชาตด  สองเมชอง14199021710655773 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายเรชองเดช  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมยุรท  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

180 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/09/2003เด็กชายภาสกร  เผชอกพนนธท13187000274015774 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายฉลาด  เผชอกพนนธทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 180 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุภาภรณท  เผชอกพนนธทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 180 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

135 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/11/2003เด็กชายสุจดนดา  กอใหล14199021782725778 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายชนยญา  กอใหลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 135 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางละมนย  กอใหลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 135 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

111 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/07/2003เด็กชายสดรวดชญท  ธุระพระ11398000652185844 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายเด็ดดวง  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเมตตา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

241 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/09/2003เด็กชายธรณดนทรท  ทองสมบนตด14199021604895845 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสุพนนธท  ทองสมบนตดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 241 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางธรณดทรท  ทองสมบนตดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 241 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 3   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

276 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/01/2003เด็กชายภนกดท  คมจดนดา11037035523845873 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายประมวล  คมจดนดาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 276 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางศดรดลนกษณท  เจทยมวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 276 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

208 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/06/2003เด็กชายเจษฎาพร  สองเมชอง11396002020095920 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายปรทดา  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 208 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแจยมจนนทรท  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 208 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

35 หมมท 14 ถ.- ต.เมชองเพทย อ.กุดจนบ จ.อุดรธานท

13/07/2003เด็กชายนดธดไตรจนกรท  ซุยเสนา14199021483315954 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายพนา  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 35 หมมท 14 ถ.- ต.เมชองเพทย อ.กุดจนบ จ.อุดรธานท

นางอุลนยวรรณท  ชนยยานขอยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 35 หมมท 14 ถ.- ต.เมชองเพทย อ.กุดจนบ จ.อุดรธานท

66 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/12/2003เด็กชายยงยุทธ  มณทรนตนท14199021853256063 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายนดรนตนท  มณทรนตนทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวบนงอร  คนงานขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

110 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/02/2004เด็กชายอภดสดทธดด  อุนโล11031008172896065 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสจาราญ  อุนโลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 110 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางศรทแพง  อุนโลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 110 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

180 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/08/2003เด็กหญดงภาวดตา  ดยานระหาร14199021545355760 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายอารทรนตนท  ดยานระหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 180 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสทผา  ดยานระหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 180 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

166 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13/07/2003เด็กหญดงสุนดสา  ฤทธดดศรท14199021483145765 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายบจารุง  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 166 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางตขอย  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 166 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

253 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/09/2003เด็กหญดงศุภาภรณท  คจาสาลท14789000171575780 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาตา  คจาสาลทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 253 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเนาวรนตนท  คจาสาลทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 253 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

44 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/09/2003เด็กหญดงวดไลรนกษท  ฤทธดดศรท14199021627835781 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายศรทไพร  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพรชนย  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

173 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/07/2003เด็กหญดงเดชอน  บุตรแกขว14199021475215783 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายเดวดด  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 173 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกรรณดกา  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 173 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/12/2003เด็กหญดงอารนญญา  วงษาบุตร11393000121585868 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายเททยนชนย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 19 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวาสนา  พลหาญขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 19 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/09/2003เด็กหญดงวารทยท  แสงทอง14199021654485921 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายอนุวนฒนท  แสงทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมนชรดนทรท  แสงทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 3 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

144 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/05/2002เด็กชายชนยมงคล  ภมรดศรท14199020631315647 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายพมลสวนสดดด  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 144 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเพทยรใจ  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 144 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

55 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/01/2002เด็กชายยุทธนา  แกขวสยอน44199020447935648 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสาคร  แกขวสยอนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางบนวมท  แกขวสยอนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

46 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/07/2002เด็กชายชนยวนฒนท  นขอยโสม14199020740195649 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายชมตดพงษท  นขอยโสมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางอภดญญา  นขอยโสมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

195 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/06/2002เด็กชายกดตตดชนย  ดอนสดงหท14199020702345650 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายเล็ก  ดอนสดงหทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวงทอง  ดอนสดงหทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

35 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/06/2002เด็กชายปฏดพล  น้จากทจา14199020722295651 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายธวนชชนย  น้จากจาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางบุญมท  นจากจาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

41 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/11/2002เด็กชายทนงศนกดดด  กองสุวรรณ14171000154265652 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายวดชนย  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 41 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสนนหญา  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 41 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

7 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/11/2002เด็กชายมงคล  วดภาตา14199021042875654 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายชนยวรรณ  วดภาตาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางระเนทยน  วดภาตาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

160 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/10/2002เด็กชายศดรดชนย  แกขวมหาชนย14199020954825655 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายเพชรชมภม  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 160 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอขอยใจ  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 160 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/02/2002เด็กชายวรท  ทดพยททอง14119010325855656 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายวดทนศนท  ทดพยททองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญจนนทรท  ทดพยททองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 36 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

207 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/12/2002เด็กชายนนททปวดช  เหลาลา14199020180545657 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายนาตดยา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 207 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาคดด  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

125 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/05/2002เด็กชายสุรเชษฐท  บุตรมาร14171000105815659 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญชม  บุตรมารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 125 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพาชชทน  บุตรมารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 125 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

102 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/12/2002เด็กชายชาญชนย  อาจหาญ14199021088515660 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายวดชนย  อาจหาญขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 102 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแหมยน  อาจหาญขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 102 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/07/2002เด็กชายธนพนนธท  ไกรยะ14120010904255661 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายเกรทยงศนกดดด  ไกรยะขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรจนา  ไกรยะขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

59 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/02/2002เด็กชายพงษทพนนธท  แกขวมหาชนย14199020482045662 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายยุท  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 59 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมณเฑทยร  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 59 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

113 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/09/2002เด็กชายธนาดล  ชดยางคะบุตร14171000146085663 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายกรุง  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางตุตก  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 113 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/05/2002เด็กหญดงหนตถยา  สดนธุพรหม14199020671955665 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายอานนทท  สดนธุธรรมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 31 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดภาพร  สดนธุธรรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 31 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/12/2002เด็กหญดงญดาพร  สดงหทขาว11020034423305666 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายบนญชา  สดงหทขาวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 17 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทนศนทยท  สดงหทขาวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 17 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/05/2002เด็กหญดงมนธดญา  ธรรมนนนทท14171000105565667 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายสมปอง  ธรรมนนนททขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมลทดพยท  ธรรมนนนททขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

161 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/06/2002เด็กหญดงเพ็ญนภา  ภมรดศรท14199020692365668 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายปรทชา  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 161 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุพนตรา  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 161 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

159 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/05/2002เด็กหญดงวธดดา  แกขวมหาชนย14199020965195670 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายวงจนนทรท  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 159 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหนมจดจว  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 159 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

182 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/07/2002เด็กหญดงพรศดนท  ศนกดดดภมย14199020762325671 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายสมมุน  ศนกดดดภมยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 182 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสดมาลนย  ศนกดดดภมยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 182 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

219 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/03/2002เด็กหญดงภนทรลดา  ธระคจาหาญ14199020526865672 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายมงคล  ธระคจาหาญขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ คขาขาย ทททอยมย 219 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวดจดตรา  ธระคจาหาญขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 219 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

33 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/12/2002เด็กหญดงประภาศดรด  วงษาบุตร14199021085925673 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชนย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางราวดท  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

4 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/11/2002เด็กหญดงสุภาวดท  อุตรนงสุข14199021013425674 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายอุดม  อุตรนงสุขขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 4 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประยมน  อุตรนงสุขขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 4 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

160 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/11/2002เด็กหญดงอุทุมพร  นขอยมนตรท14199020994885675 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทดน  นขอยมนตรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางพรพดมล  นขอยมนตรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 160 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

80 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/08/2002เด็กหญดงดาวพระศุกรท  ธุระพระ14199020868825676 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 26 หมมย

โทรศนพทท

นายรอ  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 80 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวดตรท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 80 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

137 หมมท 5 ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

10/01/2002เด็กหญดงยุธดดา  กองสุวรรณ41990200535265677 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 27 หมมย

โทรศนพทท

นายประยุทธ  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 137 หมมท 5 ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

นางสุจดตรา  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 137 หมมท 5 ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

48 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/05/2003เด็กหญดงอดนทุอร  รอดปปฟนทอง14199021355815678 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 28 หมมย

โทรศนพทท

นายอรรถพร  รอดปปฟนทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 48 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพนชรดนทรท  รอดปปฟนทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 48 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

32 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/08/2002เด็กหญดงนดราพร  มณทชชทน14199020803025876 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 29 หมมย

โทรศนพทท

นายปรทดท  มณทชชทนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปปญจา  มณทชชทนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 11 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 4 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

4 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/11/2002เด็กชายอรรษนนย  กองสุวรรณ14199020995935680 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายชุน  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 4 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอขอมใจ  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 4 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

66 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/03/2002เด็กชายศดรดศนกดดด  แกขวชดน14171000090515681 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายพทระ  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางธดดาภรณท  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

82 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/11/2002เด็กชายทนศภาเทพ  ราชสทหท14199021009915682 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายประททป  ราชสทหทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุคดด  ราชสทหทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

162 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/02/2002เด็กชายอภดชาตด  บุตรแกขว14199021197995683 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสมจดต  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 162 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดตยา  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 162 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

153 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/03/2002เด็กชายภมธร  สรขางโคตร14199021273095684 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญเทททยง  สรขางโคตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 153 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางราตรท  สรขางโคตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 153 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

99 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/04/2003เด็กชายวรวุฒด  ปลาคมณ14199021303775686 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายภดรม  ปลาคมณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 99 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมใจ  ปลาคมณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 99 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

107 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/03/2003เด็กชายณนฐพล  โมรา14199021249035687 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสุพรรณ  โมราขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสายฝน  โมราขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 107 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

12 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/05/2003เด็กชายฤทธดพร  เสสซนง14199021353615688 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายแดนชนย  เสสซนงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 12 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมจนนทรท  เสสซนงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 12 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

100 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/03/2003เด็กชายณนฐนนนทท  เวทยงอดนทรท13299011818405689 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายสมคดด  เวทยงอดนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 100 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจนนทรา  เวทยงอดนทรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 100 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

184 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/08/2002เด็กชายไชยวนฒนท  ชมศรททอง14099031422985690 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายณรงคท  ชมศรททองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 184 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาพนน  ชมศรททองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 184 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

41 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/10/2002เด็กชายกฤษทชนย  ธุระพระ14199020965605692 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายอุทนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 41 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางขวนญใจ  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 41 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

430 หมมท 7 ถ.- ต.นดคมสงเคราะหด อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

08/05/2002เด็กชายธนาดร  ชมศรทสดทธดด14199020639125694 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายอดดศนกดดด  ชมศรททองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 430 หมมท 7 ถ.- ต.นดคมสงเคราะหด อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

นางไวคมณ  ชมศรททองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 430 หมมท 7 ถ.- ต.นดคมสงเคราะหด อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

179 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/09/2002เด็กชายปปญญา  ชาวเวทยง14199020887535695 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายภมผา  ชาวเวทยงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 179 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปราณท  ชาวเวทยงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 179 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/09/2002เด็กชายธดเบต  หลขาสวย14119013485175696 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายศนกดดดชนย  หลขาสวยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรชร  หลขาสวยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

42 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/04/2002เด็กหญดงวรวรรณ  สองเมชอง14199020601155697 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายชดนกร  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรสา  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

3 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/12/2002เด็กหญดงปปฐมาพร  ซุยเสนา14199021119175698 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายทองปุปน  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 3 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคนนงนดตยท  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 3 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

76 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/04/2002เด็กหญดงเบ็ญจวรรณ  ภมรดศรท14171000093535699 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรดยะพงษท  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 76 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสายฝน  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 76 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

154 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/03/2002เด็กหญดงลนคนา  ชาวเวทยง14119013483125700 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายบนวลา  ชาวเวทยงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 154 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางแต  ชาวเวทยงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 154 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/01/2003เด็กหญดงอนนธดกา  พดลาชนย14199021165795701 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายนุช  พดลาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประนอม  พดลาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/03/2003เด็กหญดงชนนดกานตท  เพชรแพง14199021272285702 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายภมบาล  เพชรแพงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุยม  เพชรแพงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/04/2003เด็กหญดงนนฐลดา  กองสุวรรณ14199021298595703 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรนกษท  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 13 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกมล  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 13 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

105 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/02/2003เด็กหญดงยลดา  พลศนกดดดขวา14199005546925705 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  พลศนกดดดขวาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 105 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงนุช  พลศนกดดดขวาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 105 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

4 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/10/2002เด็กหญดงพรวดวาหท  สาสดงหท14171000511675706 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายสมบมรณท  สาสดงหทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 5 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจทนยุรท  สาสดงหทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 5 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

118 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/02/2002เด็กหญดงอนุสา  สุปปญญา14199020506915707 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายเฉลดม  สุปปญญาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 118 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทองคมณ  สุปปญญาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 118 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

35 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/10/2002เด็กหญดงเจนจดรา  จนนจจาปา14199020992165708 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายบนญชา  จนนจจาปาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 35 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดนะภา  จนนจจาปาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 35 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

72 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/06/2002เด็กหญดงฐดตดพร  บุตรแกขว14199020692015710 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 26 หมมย

โทรศนพทท

นายประทวน  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 72 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนตนา  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 72 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

156 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/05/2003เด็กหญดงวรรวดษา  บุตรเพ็ง11043006157455711 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 27 หมมย

โทรศนพทท

นายกดตตด  บุตรเพ็งขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 156 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวาสนา  บุตรเพ็งขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 156 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

44 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/05/2002เด็กหญดงสรดตา  นามสงยา16698002928305724 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 28 หมมย

โทรศนพทท

นายพดชนย  นามสงยาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางดวงใจ  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

167 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/10/2002เด็กหญดงกดตตดญา  ปากประโคน14199020963315796 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 29 หมมย

โทรศนพทท

นายจจาเนทยร  ปากประโคนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเจทจยบ  ปากประโคนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 4 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

184 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/11/2001เด็กชายสุทธดพงษท  กุลชรนขอย14119013481425546 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายพทระ  ดยานระหาญขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสุทธดรนก  กุลชรนขอยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

196 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/09/2001เด็กชายจดตรกร  บุตรแกขว14119020201305547 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายธมนชชนย  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวรดนทรท  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

132 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/05/2001เด็กชายอภดรนกษท  เลขนอก14119019926005548 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทดน  เลขนอกขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางอุรา  แสงกลขาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

172 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/07/2001เด็กชายธทระพนธท  ธุระพระ14199020062935549 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายเพทยรชนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวรรณทเพ็ญ  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

172 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/07/2001เด็กชายธทระพงษท  ธุระพระ14199020063155550 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายเพทยรชนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวารท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

30 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/11/2001เด็กชายกดตตด  ธุระพระ14199020300895551 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายทองพนน  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางทองวนน  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

166 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/04/2001เด็กชายเมษา  โสดาวดชดต14199019909505552 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายลนดดา  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 166 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอจาพนน  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

8 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/02/2001เด็กชายพรชนย  ชุยมใจ14199019793285553 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายจอม  ชุยมใจขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางนงลนกษณท  ชุยมใจขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

194 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31/10/2001เด็กชายประเสรดฐ  แกขวชดน14199020282625554 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาภา  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางจุฑาทดพยท  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

156 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/09/2001เด็กชายวดทยา  สดมมาหลวง14199020181865555 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายมนตรท  สดมมาหลวงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางขนดษฐา  หาดดาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

159 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/04/2001เด็กชายกดตตดศนกดดด  แกขวชดน14199019880845558 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายหนมแดง  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวราพร  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

22 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/06/2001เด็กชายสมชาย  บุญญสถดตทคุม14199020011865559 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายชาตรท  บุญญสถดตทคุมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวราพร  บุญญสถดตทคุมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

45 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/11/2001เด็กชายธนวนฒนท  ธุระพระ14199020292775560 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายทองดา  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางอภดญญา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

36 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/11/2001เด็กชายอรรถพล  วงษาบุตร14199020346115561 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายจดจม  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวราพร  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

03/12/2012  9:17:05พดมพทเมชทอวนนททท 2 4/



41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

158 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13/02/2001เด็กหญดงชนดตา  ฤทธดดศรท14199019774495579 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายวดชาญ  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสทผา  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

80 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/06/2001เด็กหญดงชลธดชา  โสขจา14199020003765580 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายอารทรนตนท  โสขจาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสุพรรณท  โสขจาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 80 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/03/2001เด็กหญดงอมรรนตนท  ใจใส14199019831635583 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายเชย  ใจใสขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวารท  ใจใสขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

79 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/07/2001เด็กหญดงอนมพกา  บุตรแกขว14199020052545584 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายวุฒดพงศท  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางเพ็ญจนนทรท  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

123 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/09/2001เด็กหญดงนดตยา  เหลาลา14199020182545585 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรดยา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวราพร  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

176 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/01/2001เด็กหญดงศดรดวรรณ  แกขวมหาชนย14199019734195586 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายไชยา  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสทผา  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

211 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/04/2001เด็กหญดงปรดญญา  เหลาลา14199019903055589 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายมกา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางอรอนงคท  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/03/2001เด็กหญดงนดภาพร  หลขาสวย14199019822135590 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายศนกดดดชนย  หลขาสวยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางณนฐพร  หลขาสวยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

159 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/10/2001เด็กหญดงจุฑาภรณท  ดยานระหาร11902011123695603 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายสมพงษท  ดยานระหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางปนนดดา  ดยานระหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

63 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/08/2001เด็กหญดงณนฐพร  วงษาบุตร14199020116615604 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายจดตรกร  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวนนเพ็ญ  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

128 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/07/2001เด็กหญดงวดมลรนตนท  ธรรมฤทธดด14199020075675793 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาใส  ธรรมฤทธดดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมยง  สดมมาหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 5 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

122 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/09/2001เด็กชายสุทธดเทพ  กองศรท14199020127815562 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายสงกรานตท  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางรนตตดกาล  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

40 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/04/2001เด็กชายเอกราช  เหลาลา14199019893825563 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายกระณา  เหลาลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวดจดตรา  เหลาลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

78 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/03/2001เด็กชายอภดสดทธดด  นากวน14199019865115564 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายอจานวย  นากวนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวดภาพร  นากวนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

147 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/05/2001เด็กชายศรายุทธ  หมชทนทวท14199019934795565 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาผา  หมชทนทวทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางกนดษฐา  หมชทนทวทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

19 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/05/2001เด็กชายพนฒนพงษท  ดยานระหาร14119019964785567 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายดจารงคท  ดยานระหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางปรทยากร  ดยานระหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

8 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/08/2001เด็กชายวดศรุต  สระแกขว14199020155945568 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายประยมร  สระแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวดจดตรา  สระแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

73 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/08/2001เด็กชายศนกดดดสดทธดด  โสดาวดชดต14171000033635569 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสระไกร  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางรนตตดกาล  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

26 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/09/2001เด็กชายอนดรุจนท  สทเชทยงหา14199020218535570 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายไพฑมรยท  สทเชทยงหาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 26 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนกคณา  สทเชทยงหาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 26 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

41 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/08/2001เด็กชายสรธนญ  ธุระพระ14199020212895571 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายอุทนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวดจดตรา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

188 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/05/2001เด็กชายธนวนฒนท  บุญทา14199019972615572 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายประสาน  บุญทาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางปรทยากร  บุญทาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

148 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/03/2001เด็กชายวทระชนย  กองศรท14199019859105573 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายอนครพล  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางพรชดตา  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

255 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/08/2001เด็กชายอานนทท  วงษาบุตร14199020103125574 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายพรชนย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสุภท  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

44 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/07/2001เด็กชายเกรทยงไกร  มายขุนทด14199020060135576 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายไกรศร  มวยขุนทดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 44 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเปปยทดพยท  มายขุนทดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

180 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/11/1999เด็กชายสุรดยา  ดวงดท14710001906975610 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายพายนบ  ดวงดทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 253 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญมา  ดวงดทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

24/08/2001เด็กชายสดทธดพงษท  ทองแพง12006013389675714 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายวนนทนย  ทองแพงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางวราพร  ทองแพงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

248 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/09/2001เด็กหญดงมณธดรา  ชดยางคะบุตร14199020205985587 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายไพรทมล  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางศศดมา  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

248 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/09/2001เด็กหญดงมดนทราดา  ชดยางคะบุตร14199020206015588 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายไพรทมล  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางจนนทรา  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

218 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13/01/2001เด็กหญดงทดพยรนตนท  กองสุวรรณ14199019717695592 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทธดชนย  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางมนทนา  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

19 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/2001เด็กหญดงวดภาพร  โสดาวดชดต11042002413555593 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายไพวรรณ  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางนกนขอย  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

138 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/01/2001เด็กหญดงรนตตดกาล  แกขวชดน14199019702155594 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายเพทยรขนย  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางหฤทนย  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

132 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/02/2001เด็กหญดงกนดษฐา  ธุระพระ14199019807845595 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายหงษททอง  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 132 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอุไรวรรณ  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

50 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/07/2001เด็กหญดงทดพยทภาพร  ศรทไสยท14199020073545596 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายดาว  ศรทไสยทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางหนมลาด  ศรทไสยทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

61 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/11/2001เด็กหญดงปรทยาภรณท  สุขวงศท14199020320225597 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายฉนตรชนย  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางจนนทรทดา  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

15 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/07/2001เด็กหญดงเดชอนเพ็ญ  ดยานระหาร14119020052625598 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายหวนน  ดยานระหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางดวงนภา  ดยานระหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

242 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/08/2001เด็กหญดงปรทยากร  ถาวรสวนสดดด14199020154895599 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายไชยวนฒนท  ถาวรสวนสดดดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางพรชดตา  ถาวรสวนสดดดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

152 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/03/2001เด็กหญดงพรชดตา  ฤทธดดศรท14199019873715601 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 26 หมมย

โทรศนพทท

นายดนนย  ฤทธดดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางจดนตนา  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

245 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/08/2001เด็กหญดงสุภารนตนท  ธรรมนนนทท14199020116115602 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 27 หมมย

โทรศนพทท

นายเอกชนย  ธรรมนนนททขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางดวงรนก  ธรรมนนนททขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 5 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

143 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/01/2000เด็กชายวรสดทธดด  กองศรท14199018959735414 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายเพ็งชนด  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสทเพ็ญ  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

252 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/02/2000เด็กชายณนฐพล  หนมทองอดนทรท14199019060115415 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายมานพ  หนมทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 252 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวนลภา  หนมทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 252 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

254 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/08/2000เด็กชายพนนกร  กองศรท14199019438715417 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสาคร  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางแอกว  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

80 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/02/2000เด็กชายสกาย  ธุระพระ14199019066905418 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสุกรรณ  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางสุภาวดท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

113 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/09/2000เด็กชายอนุพงษท  วรรนตนท14119013419115419 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายศรชนย  วรรนตนทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางดารณท  วรรนตนทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

44 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/05/2000เด็กชายณนฐพล  ซุยเสนา14199019169625421 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาใส  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางเถาวนลยท  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

190 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/02/2000เด็กชายรุยงเรชอง  โสดาวดชดต14119019080485422 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสงกรานตท  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางอรุณท  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

177 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/09/2000เด็กชายคมสนนตท  ปมนนา14199019466325423 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายสมนย  ปมนนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางบุปผา  ปมนนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

171 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/12/2000เด็กชายทนกษดณ  ธุระพระ14119019676055424 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายเททยน  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 171 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปะวทณา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 171 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

201 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/10/2000เด็กชายรนตนพล  โสดาวดชดต14119013403625425 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายสงกรานตท  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางคจาเปปง  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

248 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/03/2000เด็กชายภมมดนทรท  ชดยางคะบุตร17499007132755426 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายไพรทมล  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางมยุรท  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/07/2000เด็กชายกนนตดนนนทท  ไกรยะ17499007351805429 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายเกรทยงศนกดดด  ไกรยะขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรจนา  ไกรยะขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

167 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/05/2000เด็กชายอนครพล  ชดยางคะบุตร14199019252525440 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายจดนดา  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอฤมล  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 167 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/01/2000เด็กชายอาวุธ  กองสุวรรณ11037029580005504 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายประยมร  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางดวงนภา  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

82 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/02/2000เด็กหญดงสุภนสสร  จนนลขวน14199019053155443 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายสมพร  จนนลขวนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางผยองศรท  จนนลขวนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

97 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/10/2000เด็กหญดงปรทยานุช  แกขวชดน14199019548565444 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายจนนทรทฤทธดด  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางทนศวรรณ  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

178 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/09/2000เด็กหญดงนวรนตนท  มนทนจดตร14199019458065445 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายทรงศนกดดด  มนทนจดตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางวดลาวนลยท  มนทนจดตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

13 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/09/2000เด็กหญดงดวงแกขว  แกขวกนญหา14199019452025446 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายไสว  แกขวกนญหาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางบนวจนนทรท  แกขวกนญหาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

160 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/08/2000เด็กหญดงศศดนนนทท  แกขวมหาชนย14199001934715448 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายเพชรชมภม  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 160 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอขอยใจ  เพชรชมภมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 160 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

97 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/12/2000เด็กหญดงยุพารนตนท  ศนกดดดภมย14199019636345449 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายอดุลยท  ศนกดดดอุบลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางถาวร  ศนกดดดอุบลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

151 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/11/2000เด็กหญดงมลฤดท  สทวดชนย14199019567775450 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายบนวลท  สทวดชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางแปล  สทวดชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

24 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/09/2000เด็กหญดงอาทดตยา  ธุระพระ14199019491195451 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายสุพรรณ  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางเพชรา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

72 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/06/2000เด็กหญดงศศดนา  ขนนรนกษา14199019258645452 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายสมาน  ขนนรนกษาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางกรรณดกา  ขนนรนกษาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

71 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/09/2000เด็กหญดงจดฑารนตนท  โสดาวดชดต14119013419895464 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายสนธยา  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางภนสดารนตนท  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

85 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/07/2000เด็กหญดงขดมทอง  แสงทอง11037030559765502 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายอนุวนฒนท  แสงทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางอุไร  แสงทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 6 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

221 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/04/2000เด็กชายโกวดทยท  แสงสวนจดต14119013379495416 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายสฤทธดด  แสนสวนจดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางเมรดนทรท  สุขวงษทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

72 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/10/2000เด็กชายศราวุธ  ซุยเสนา14119019559175427 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรพงษท  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 72 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอุมาพร  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 72 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

222 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/09/2000เด็กชายวนชรพล  กองศรท14199019462765430 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายโชคทวท  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางสายฝน  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

101 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/03/2000เด็กชายธทรภนทร  กองสุวรรณท14199019116005431 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายไพรพนม  กองสุวรรณทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางอนงคท  กองสุวรรณทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

257 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/08/2000เด็กชายอดทธดกร  อุทนยพรม14119019405295432 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายนดกรณท  อุทนยพรมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางกวดนา  อุทนยพรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

167 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/01/2000เด็กชายเกทยรตดศนกดดด  ปากประโคน14199019000635433 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายจจาเนทยร  ปากประโคนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางเจทจยบ  ปากประโคนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

24 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/03/2000เด็กชายกนงวานชนย  ปปองเทพ14199019128015434 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายประครอง  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางยมเนทยน  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

122 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/02/2000เด็กชายเอกวดสดทธดด  ดยานพรม14119019033565435 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายสุคนธท  ดยานพรมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 122 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาฝอย  ดยานพรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 122 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

123 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/03/2000เด็กชายชานนทท  โสดาวดชดต14199018974455436 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายชลธดชา  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 123 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุพรรณท  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 123 หมมท 11 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

37 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/11/2000เด็กชายนดพนธท  โสดาวดชดต14199019574485437 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายเด็ดดวง  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางยุพดน  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

139 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/04/2000เด็กชายประกาศดต  มาสารท14199019176755438 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายดุสดต  มาสารทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางอนุรนกษท  มาสารทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

94 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/08/2000เด็กชายภมมดพนฒนท  กะภมไช14199019400065439 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายพจนท  กะภมไชขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางสุรดยา  กะภมไชขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

62 หมมท 1 ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

28/09/1999เด็กชายอรรถพล  จดตรชมพงษท14199018748285505 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายพล  จดตรชมพงษทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 62 หมมท 1 ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

นางอุบล  จดตรชมพงษทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

90 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/07/2000เด็กชายอภดชาตด  สดงหทนาค14199019365995506 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญมา  สดงหทนาคขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 93 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสมใจ  พาสนญจรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 93 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

128 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/02/2000เด็กชายสุทธดพงษท  ธรรมฤทธดด24199010757885792 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาใส  ธรรมฤทธดดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมยง  สดมาหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 128 หมมท 5 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

252 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/02/2000เด็กหญดงยุพดน  ภมรดศรท14199019053085453 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายสุทดน  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางสมร  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

23 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/09/2000เด็กหญดงทดพวรรณ  ใจใส14199019430565454 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายณรงคทศนกดดด  ใจใสขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางวนนเพ็ญ  ใจใสขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

5 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/10/2000เด็กหญดงดวงสุดา  สาสดงหท14119013433375455 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายสมบมรณท  สาสดงหทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางจทนบุรท  สาสดงหทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

261 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/06/2000เด็กหญดงกรรณดการท  ปปองเทพ14199019280655456 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายธงชนย  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางประสงคท  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

8 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/08/2000เด็กหญดงนดภาดา  โสดาวดชดต14199019381175457 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายธวนชชนย  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางวาสนา  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

37 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/11/2000เด็กหญดงปปยะนุช  ลุนนากนน14119013437795458 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรพงษท  ลุนนากนนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางอรนญญา  ลุนนากนนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

25 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/02/2000เด็กหญดงสมดตานนน  เพชรแพง14199019035935459 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายภมบาล  เพชรแพงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางนุยม  เพชรแพงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

17 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/02/2000เด็กหญดงพรรณกาญจนท  ศนกดดดอุบล14199019007135460 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายสมใจ  ศนกดดดอุบลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางประพนก  ศนกดดดอุบลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

6 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/06/2000เด็กหญดงหทนยชนก  บุตรสดรด14199019290615461 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายสจารวย  บุตรศดรดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางตดจม  บุตรศดรดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

23 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/01/2000เด็กหญดงภาวดณท  ชจานดโลก14199018995085462 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายสุหนนน  ชจานดโลกขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

นางวงศทจนนทรท  ชจานดโลกขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

81 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/04/2000เด็กหญดงชยอผกา  สองเมชอง14199019175515463 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 26 หมมย

โทรศนพทท

นายชมชาตด  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจาไรย ทททอยมย

นางรนดดา  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย

132 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/03/2000เด็กหญดงสุพรรณท  ชมคนนหอม14499005679055612 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 27 หมมย

โทรศนพทท

นายทองผนน  ชมคนนหอมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 132 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญมท  เลขนอกขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 132 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/02/2000เด็กหญดงรจนา  ศรทอนชชา14096002767435717 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 28 หมมย

โทรศนพทท

นายสนนตด  ศรทอนชชาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางละคร  ศรทอนชชาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

67 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/11/2000เด็กหญดงพรธทรา  มาใจ15705012900135801 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 29 หมมย

โทรศนพทท

นายศรทจนนทรท  มาใจขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 67 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสบาไพร  มาใจขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 67 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนประถมศศกษอปปทรท 6 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

247 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/12/1999เด็กชายอนุชา  แกขวมหาชนย14199018938655321 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายเรณม  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 247 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหวดน  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 247 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

104 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/08/1999เด็กชายอุเทน  ชดยางคะบุตร14199018651365323 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายปปอม  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 104 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคดด  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 104 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

7 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/06/1999เด็กชายวทรพล  วดภาตา14199018529815324 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายชนยวรรณ  วดภาตาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 7 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางระเนทยน  วดภาตาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 7 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

75 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/05/1999เด็กชายจดรายุทธ  ธรเสนา14199018486575326 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสมคดด  ธรเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 75 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมยวยลน้ง  ธรเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 75 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

180 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13/08/1999เด็กชายภานุพงศท  ดยานระหาร14199018632575327 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายอารทยทรนตนท  ดยานระหารขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 180 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสทยา  ดยานระหารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 180 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

71 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/03/1999เด็กชายพนสสน  โสดาวดชดต14199018327855328 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสนธยา  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 71 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางภนสดารนตนท  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 71 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

47 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/01/1999เด็กชายรนชดกรรท  ธุระพระ14199018219885329 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญมท  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 47 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญสวน  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 47 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

219 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/11/1999เด็กชายอนุวนตร  ตจาตาด14199018864865330 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายสมใจ  ตจาตาดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 219 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนุช  ตจาตาดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 219 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

229 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/08/1999เด็กชายอรรถชนย  สองเมชอง14199018656245331 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายจดนดา  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 229 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพดสมนย  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 229 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

8 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/08/1999เด็กชายวรวุฒด  สระแกขว14199018619125332 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายประยมร  สระแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 8 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลจาไพ  สระแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 8 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

58 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/01/1999เด็กชายเสกสดทธดด  กองสุวรรณ14119018198275333 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาผุน  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 58 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงลนกษณท  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 58 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

79 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/01/2000เด็กชายมงคล  ธุระพระ13605012913565503 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสรพงษท  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกรองทอง  อนนสทแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

66 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/1999เด็กชายภาคภมมด  ไลขทอง14199018819135510 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายอวยชนย  ไลขทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

นางแสง  ไลขทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย

170 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/05/1999เด็กชายพลากร  วงศทเสทยงดนง14199018428886004 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายประดดษฐท  วงศทเสทยงดนงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 170 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุพรรณท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 170 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

114 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/01/1999เด็กชายชาตรท  ธุระพระ14119013246006005 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายประสดทธดด  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 114 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสงวน  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 114 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

82 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/06/1999เด็กชายดจารงศนกดดด  หมนทนกดจ14119013293426006 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายยอด  หมน้นกดจขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวลจาใย  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

42 หมมท 7 ถ.-. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/07/1999เด็กชายฐดตดพงษท  ราชวงษท14117013049826007 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายสมาน  ราชวงษทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวฐาปนทยท  ราชวงษทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

237 หมมท 2 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/03/1999เด็กชายจตุพล  วงษาบุตร14199018373616008 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายสมหมาย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 237 หมมท 2 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสุกรท  ธุรพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 237 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

54 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/02/1999เด็กชายอนงคาร  แสนาผา14119013254876009 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายประเวท  แสนาผาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 54 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสุบนน  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 54 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

71 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/08/1999เด็กชายธนาศนกดดด  พลเยททยม14199018629786066 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาพลอย  พลเยททยมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 71 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวาสนา  พลเยททยมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 71 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

66 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/02/1999เด็กหญดงประมวลศรท  พนนธทพดมพท14119013260845345 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายรนกญาตด  พนนธททดมพทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมพร  พนนธทพดมพทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 66 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

39 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/01/1999เด็กหญดงรนตตดยา  สทนา34199018212365346 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายสจารอง  สทนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 39 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญยนง  สทนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 39 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

66 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/09/1999เด็กหญดงภาวดนนนทท  บุตรแกขว14199018717305349 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายขนน  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญเรชอง  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 66 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

52 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/12/1999เด็กหญดงธนญญาลนกษณท  แกขวมหาชนย14199018919195350 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายโชคชนย  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวงเดชอน  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

232 หมมท 5 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/07/1999เด็กหญดงจดตรา  แกขวมหาชนย14199018575755351 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญมา  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 232 หมมท 5 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางละออง  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 232 หมมท 5 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

125 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/07/1999เด็กหญดงสมฤทนย  แกขวชดน14119013300735352 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 26 หมมย

โทรศนพทท

นายวนนนา  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 125 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลมโชย  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 125 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

75 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/05/1999เด็กหญดงณนฐธดดา  ธรเสนา14119108486655354 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 27 หมมย

โทรศนพทท

นายสมคดด  ธรเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 75 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมยวยลน้ง  ธรเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 75 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

158 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/06/1999เด็กหญดงรจนา  ถาวรสวนสดดด14199018500665355 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 28 หมมย

โทรศนพทท

นายไชยรนตนท  ถาวรสวนสดดดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 158 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญจนนทรท  ถาวรสวนสดดทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 158 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

14 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/08/1999เด็กหญดงวดไลรนตนท  ศนกดดดอุบล14199018634945361 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 29 หมมย

โทรศนพทท

นายศรทไพร  ศนกดดดอุบลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 14 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางดวงใจ  ศนกดดดอุบลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 14 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

52 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/03/1999เด็กหญดงสุภาพร  บุญมท14199018338896018 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 30 หมมย

โทรศนพทท

นายกระบวน  บุญมทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทองเลททยน  บุญมทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/11/1999เด็กหญดงณนฐณดชา  บุตรโคตร14199018849806019 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 31 หมมย

โทรศนพทท

นายครองยุทธ  บุตรโคตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสนใจ  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

238 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/02/1999เด็กหญดงนดภาพร  ประกดทง14199018270306020 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 32 หมมย

โทรศนพทท

นายอรุณ  ประกดทงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 238 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงนุช  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 238 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

222 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/05/1999เด็กหญดงปปยฉนตร  คจาใส14199018428966021 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 33 หมมย

โทรศนพทท

นายขนน  คจาใสขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 222 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวบรรฑดต  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 222 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

75 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/07/1999เด็กหญดงสุนดสา  แกขวชดน14199018600456022 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 34 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรดยา  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 75 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวบรรดดษฐท  พรมหลวงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 75 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนมชธยมศศกษอปปทรท 1 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

32 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/05/1999เด็กชายธนาวุธ  ธุระพระ14199018484285336 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายวุฒดชนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุภาภรณท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

146 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/11/1999เด็กชายสราวุธ  ไชยพดบาล14199018862735337 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสวาท  ไชยพดบาลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 146 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอกอย  ไชยพดบาลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 146 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

70 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/11/1999เด็กชายกดตตด  หลยอนจจาปา14199018840255338 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสาคร  หลยอนจจาปาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 70 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประกาย  หลยอนจจาปาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 70 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

82 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/09/1999เด็กชายณนฐพงษท  วงษาบุตร14119013324085339 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายเลดศ  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุพรรณท  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 82 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/08/1999เด็กชายสายชล  โมลา14199018651445341 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรดยา  โมลาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุภาพ  โมลาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 25 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

74 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/04/1999เด็กชายอนครเดช  ทองผาสุข14199018423655342 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายหนมทอง  ทองผาสุขขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 74 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลนดดา  ทองผาสุขขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 74 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

61 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/03/1999เด็กชายราชนนยท  สรขางชขาง14199018361365343 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายเพลดน  สรขางชขางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 61 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกาญจนา  สรขางชขางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 61 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

38 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/1999เด็กชายกฤตเมธ  ชดยางคะบุตร14199018833215344 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายลนดดา  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 38 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอนงคท  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 38 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

112 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/02/1999เด็กชายวราวุธ  แกขวแจยม14119013259325369 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายวดเชทยร  แกขวแจยมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 112 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนารท  แกขวแจยมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 112 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

9 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/07/1999เด็กชายมงคล  สุมหา14119013308555372 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  สุมหาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลจาพนง  สุมหาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 9 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

142 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/04/1999เด็กชายสุรชนย  แกขวชดน14119013273665373 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายสวน  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 142 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาพอง  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 142 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

6 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/10/1999เด็กชายอนุสรณท  บุตรศดรด14199018786455374 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายนทท  บุตรศดรดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 6 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางขวนญใจ  บุตรศดรดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 6 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

1 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/09/1999เด็กชายพนา  คนงาน11037028970536010 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายทวทศนกดดด  คนงานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 1 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางคจาพอง  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 1 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

169 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/07/1999เด็กชายธนายุทธ  ภมรดศรท14199018555566011 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายสุกรท  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 169 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหนมคจา  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 169 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

96 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/09/1999เด็กชายนนนทวนฒนท  เพศวงษา14119013317626012 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายดวงนภา  เพศวงษาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 96 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดตยา  เพศวงษาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 96 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

138 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/07/1999เด็กชายวนฒนา  พรมาสนน14119013315926013 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายปปอง  พรมาสนนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 138 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวปปจจา  พุทธแสงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 138 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

68/1 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/03/1999เด็กชายจดตธวนตร  ปปองเทพ14119013264086014 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายจนกรกฤช  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 68/1 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวกาญจนา  พาสนญจรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 68/1 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

203 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/07/1999เด็กชายเจรดญชนย  ยอดทอง14304001612786015 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายไสว  ยอดทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 203 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเพลดนพดศ  ยอดทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 203 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

13/04/1999เด็กชายเอกพงษท  คนงาน14119013272936016 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายเทพพร  คนงานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 15 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวเดชอุดร  บุญสะอาดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 15 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

65 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/02/1999เด็กชายเสรท  ปปฟนทอง11999006974376017 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายสมพร  ปปฟนทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 65 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาววงศททอง  บุญมทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 65 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

211 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/04/1999เด็กหญดงเกศสุดา  แกขวมหาชนย14199018408855357 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายสมบนตด  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 211 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุพรรณท  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 211 หมมท 1 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

61 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/11/1999เด็กหญดงเดชอนเพ็ญ  โสดาวดชดต14199018871995358 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 22 หมมย

โทรศนพทท

นายมวน  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 61 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางฉนนทนา  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทททอยมย 61 หมมท 13 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

45 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/09/1999เด็กหญดงอดนทุอร  ชนยเทพ14199018719265360 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 23 หมมย

โทรศนพทท

นายทดนกร  ชนยเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 45 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางราวนน  ชนยเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 45 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

81 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/08/1999เด็กหญดงดรุณท  หารดนไสล14199018602315362 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 24 หมมย

โทรศนพทท

นายนดมดตร  หารดนไสลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 81 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางกฤษณา  หารดนไสลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 81 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/11/1999เด็กหญดงนฤดท  วงษาบุตร14119013336095364 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 25 หมมย

โทรศนพทท

นายทองสมญ  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 10 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเยาวมาลยท  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 10 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

195 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/06/1999เด็กหญดงนภาพร  กองศรท14399003478835365 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 26 หมมย

โทรศนพทท

นายสมบนตด  กองศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 195 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสนม  กองศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 195 หมมท 15 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

65 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/11/1999เด็กหญดงสุนดตา  ภมรดศรท14199018468835366 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 27 หมมย

โทรศนพทท

นายอจาไพ  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 65 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมลฤทนย  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 65 หมมท 8 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/04/1999เด็กหญดงศดรดภา  ธุระพระ14199018401925367 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 28 หมมย

โทรศนพทท

นายเสรดมชนย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 10 หมมท  ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนตนา  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 10 หมมท  ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

90 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/07/1999เด็กหญดงศศดมาภรณท  สุขวงคท11011002150665368 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 29 หมมย

โทรศนพทท

นายสมาน  สุขวงคทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรนศมท  สุขวงคทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 90 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

150 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/07/1999เด็กหญดงอนมพรวรรณ  คนงาน14119013303166023 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 30 หมมย

โทรศนพทท

นายสายชล  คนงานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 150 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวไพฑมรยท  พนนธททดพยทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 150 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

56 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/10/1999เด็กหญดงปวทณา  กองอาษา11005015214266024 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 31 หมมย

โทรศนพทท

นายประวดทยท  กองอาษาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวพดชญาภนค  คนงานขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

153 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

06/02/1999เด็กหญดงสาวดตรท  พมดหวาน14199018249446025 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 32 หมมย

โทรศนพทท

นายตของตา  พมดหวานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 153 หมมท 6 ถ.-. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสารดกา  กองสุวรรณขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 153 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

124 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

21/07/1999เด็กหญดงนภนทราพร  หอมชชทน14119013322716026 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 33 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาปุน  หอมชชทนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 124 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวหนมตดจม  คนงานขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 124 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

106 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/04/1999เด็กหญดงน้จาอขอย  ลาดทา14119013270446027 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 34 หมมย

โทรศนพทท

นายทองอขวน  ลาดทาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 106 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเกษร  ลาดทาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 106 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

102 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/07/1999เด็กหญดงนดรชา  ธุระพระ14199018600026028 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 35 หมมย

โทรศนพทท

นายเสวย  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 102 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวแดงตขอย  ชุรทดทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 102 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

86 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/07/1999เด็กหญดงจดนตหรา  สรขางชขาง14119013316066029 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 36 หมมย

โทรศนพทท

นายเดชา  สรขางชขางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 86 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวเงดนแตยง  สรขางชขางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 86 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนมชธยมศศกษอปปทรท 1 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

210 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/05/1998เด็กชายสุรชาตด  บุตรแกขว14199017662355182 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายทุนทอง  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 210 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางภาวดตา  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 210 หมมท 12 ถ. ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

38 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/07/1998เด็กชายสมบมรณท  ชดยางคะบุตร14199017798095260 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายลนดดา  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 38 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอนงคท  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 38 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

430 หมมท 7 ถ.- ต.นดคมสงเคราะหด อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

11/06/1998เด็กชายพนากรณท  ชมศรทสดทธดด14199017725965263 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายอดดศนกดดด  ชมศรทสดทธดดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 430 หมมท 7 ถ.- ต.นดคมสงเคราะหด อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

นางไวคุณ  ชมศรทสดทธดดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 430 หมมท 7 ถ.- ต.นดคมสงเคราะหด อ.เมชองอุดรธานท จ.อุดรธานท

1 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/06/1998เด็กชายคนมภทรท  พุทธมา14199017725615266 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญชม  พุทธมาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 1 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอุบลรนตนท  พุทธมาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 1 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

79 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/1998เด็กชายอนุวนฒนท  บุตรแกขว14199018046175267 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชชทน  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเสาวณท  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 79 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

208 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/09/1998เด็กชายนเรศ  ภมรดศรท14199017926515271 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายวท  ภมรดศรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 208 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมนตรท  ภมรดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 208 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/12/1998เด็กชายธนวนฒนท  ศรทอนชชา14096002558275718 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสนนตด  ศรทอนชชาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางละคร  ศรทอนชชาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

109 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/08/1998เด็กชายธนนท  มาลท11020029454515955 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายพุฒดพงษท  มาลทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสนมผนส  หนมราชขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

31 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/06/1998เด็กหญดงทนบทดม  พดมพทสาลท14119017722865274 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรสดทธดด  พดมพทสาลทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 31 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหงษททอง  พดมพทสาลทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 31 หมมท 13 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

130 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24/05/1998เด็กหญดงวดรนญญา  สุขวงคท14119013187155275 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายวดชาญ  สุขวงคทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 130 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวดจดตตา  สุขวงคทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 130 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

52 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/02/1998เด็กหญดงสุนดสา  ชนะสงคราม14199017497725280 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายไชยา  ชนะสงครามขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอจานาย  ชนะสงครามขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 52 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

119 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/07/1998เด็กหญดงจดตมากร  แกขวมหาชนย14199017816415289 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายเจตนท  แกขวมหาชนยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 119 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทองใหล  แกขวมหาชนยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 119 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

120 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/09/1998เด็กหญดงปลายฟปา  สุระพรรณท14199017944925290 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายโผน  สุระพรรณทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดต  สุระพรรณทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/09/1998เด็กหญดงพรพรรณ  คจาใส14199017918415925 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายจนนทรท  คจาใสขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรทนย  คจาใสขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

120 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/10/1998เด็กหญดงปปยธดดา  สุขวงศท14199018019875962 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายอุดม  สุขวงศทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรนญญา  สุขวงศทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

67 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/04/1998เด็กหญดงอรญา  ถดทนแดง14199017621755963 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายปปญญา  ถดทนแดงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 67 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวบนงอร  พรมอุบลขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 67 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

232 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/07/1998เด็กหญดงสุภารนตนท  นาคเปปา14199017958395964 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายทองยมร  นาคเปปาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 232 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวมลฤดท  บุญชนะขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 232 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนมชธยมศศกษอปปทรท 2 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

188/1 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/12/1998เด็กชายเพชรแพง  มหาชนย14199018118515262 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายจงกล  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 188/1 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเทพธดดา  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 188/1 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

8 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/05/1998เด็กชายจดรายุทธ  สองเมชอง14199017682035264 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสุนา  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวรรณา  สองเมชองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

202 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/03/1998เด็กชายจตุพล  ดุจมายมร14119017549205265 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายคจานวณ  ดุจมายมรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 202 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเสมชอน  ดุจมายมรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 202 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

60 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/04/1999เด็กชายโชคทวท  หนมทองอดนทรท11018010192045800 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสมเกต  หนมทองอดนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 60 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนาลอน  อุรดทนศขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 60 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/05/1998เด็กชายจนกรพงศท  ลุลุน14119013168015957 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายเพลดนจดต  ขุสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวทองปน  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

127 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/02/1998เด็กชายจดรภนทร  ทองสรขอย14119013145155958 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรนตนท  ทองสรขอยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหงนด  ทองสรขอยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 127 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

120 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/04/1998เด็กชายธทรภนทรท  สองเมชอง14119013162835959 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายนขอย  สองเมชองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวอขอย  คนงานขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

18 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/09/1998เด็กชายสดทธดกร  ชดยางคะบุตร11018009811795960 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายเกรทยงศนกดดด  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวมาลนย  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 18 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

217 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/06/1997เด็กหญดงกาญจนา  บนวดนง14119003000495212 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาแฝง  บนวดนงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 217 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลจาพอง  บนวดนงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 217 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

98 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

10/09/1997เด็กหญดงสุนดดา  สทสวาท11018009070925214 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายอมร  สทสวาทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 98 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสทไพ  สทสวาทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 98 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/03/1998เด็กหญดงจุรทภรณท  หลขาสวย14199017573505219 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายศนกดดดชนย  หลขาสวยขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรชร  หลขาสวยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 14 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

177 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/09/1998เด็กหญดงรนตนา  สมสา13501004786685273 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสนญญา  สมสาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวดไลวรรณ  สมสาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 177 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

6 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/09/1998เด็กหญดงขวนญชนก  สดนธุธรรม14199017947515277 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายบดดาไมยปรากฏ  สดนธุธรรมขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 6 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเพชทอนใจ  สดนธุธรรมขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 6 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

42 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/02/1998เด็กหญดงเพ็ญพนกตรท  วงษาบุตร14199017482705279 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายวดโรจนท  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเดชอนเพ็ญ  วงษาบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

54 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/06/1998เด็กหญดงอศนลยา  สุพนนทนนน14199017762575281 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายคจาแวยน  สุพนนทนนนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 54 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรพดน  สุพนนทนนนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 54 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

125 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

22/07/1998เด็กหญดงทนยลนดดา  ชดยางคะบุตร14199017816175286 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายสระไกล  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 125 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอจาคา  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 125 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

237 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

19/06/1998เด็กหญดงสุรญา  วงษาบุตร14119013181975966 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายสมหมาย  วงษาบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 237 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวสุกรท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 237 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

198 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

27/09/1998เด็กหญดงธนญญาพร  ทนบทดมแสน14199017968015967 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญเหลชอ  ทนบทดมแสนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 198 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุบรรณ  จนนชชทนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 198 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

24 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

01/07/1998เด็กหญดงศรนญญา  เพศวงษา14199017790605968 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายสนญญา  เพศวงษาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 24 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลนดดาวนลยท  เพศวงษาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 24 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

102 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/11/1998เด็กหญดงกนนยรนตนท  หอมชชทน14119013231585969 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายกองหนุน  หอมชชทนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 102 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสาวไสว  สุวงษทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 102 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

220 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/03/1998เด็กหญดงณนฐรดยา  ขนนอาษา14111013260126000 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 21 หมมย

โทรศนพทท

นายเนตรนดรนนดท  ขนนอาษาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 220 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหทนยรนตนท  ขนนอาษาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 220 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 2   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนมชธยมศศกษอปปทรท 2 / 2 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 3   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

77 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/03/1997เด็กชายธทระพงษท  คจามะโน15707002179255184 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 หมมย

โทรศนพทท

นายจจารมญ  คจามะโนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 77 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดตยท  คจามะโนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 77 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

151 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

08/02/1998เด็กชายรณชนย  แสนโคตร14098003519785190 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายสุรดยา  แสนโคตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 151 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสุดใจ  แสนโคตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 151 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

105 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/09/1997เด็กชายณนฐพล  พลศนกดดดขวา14199017114905500 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชาย  พลศนกดดดขวาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 105 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนงนุช  ชนะมารขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจาไรย ทททอยมย 105 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

119 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14/09/1997เด็กชายชลดต  คนงาน14199017104935926 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสาคร  คนงานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 119 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางดาวใจ  ชดยางคบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 119 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

107 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/12/1997เด็กชายศตวรรษ  ตจาตาด14199017341805927 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายอจาไพ  ตจาตาดขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 107 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปรดวรรณ  ตจาตาดขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 107 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

133 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

18/08/1997เด็กชายนนนทวนฒนท  ซุยเสนา14119003026965928 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายไทยรนฐ  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 133 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสวยางจดต  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 133 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

56 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/12/1997เด็กชายธนาตยท  ซุยเสนา14119013122885929 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายโสวนต  ซุยเสนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบุญสวน  ซุยเสนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 56 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 3   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

126 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/12/1997เด็กชายวนชรากร  ธุระพระ14119013122705930 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายพนม  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางหนมแตน  จนนลขวนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 126 หมมท 7 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

5 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/10/1997เด็กหญดงวดราวรรณ  ชาวเวทยง14199017190755192 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายมนตทชนย  ชาวเวทยงขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 5 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางพรพรรณ  ชาวเวทยงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 5 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

135 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/08/1997เด็กหญดงวดภารนตนท  สุขวงศท14199017048415194 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายเธทยรชนย  งาทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 135 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปปจจา  สุขวงคทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 135 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

120 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/01/1998เด็กหญดงชลลดา  ธุระพระ14119017452465197 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายทองลท  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลจาเพย  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 120 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

159 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/09/1997เด็กหญดงณดรดสสา  นนททสะเกษ14199017091265199 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายเทอญศนกดดด  นนททสะเกษขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรุยงทดพยท  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

104 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23/03/1998เด็กหญดงปปยะดา  สุขสนนตทวนฒนา14199017587125215 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายประศาล  สุขสนนตทวนฒนาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 104 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนดจสา  สุขสนนตทวนฒนาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 104 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

5 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

11/06/1997เด็กหญดงพดลาวนล  สาสดงหท14119003002355218 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายสมบมรณท  สาสดงหทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 5 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจทนบุรท  สารดโสขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 5 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 3   หของ  1

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

 หมมย  ถ.- ต.นาพมย อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

26/08/1997เด็กหญดงจารุวรรณท  ไกรยะ14120000769255254 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายสถดต  ไกรยะขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรสสุคนธท  โกรยะขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 269 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

23 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

12/08/1997เด็กหญดงพนสดท  วนนสา14119003102655941 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายประเดดม  วนนสาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเอมอร  วนนสาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 23 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

17/12/1997เด็กหญดงพนชรา  หลยอนจจาปา14119013118515943 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญจนนทรท  หลยอนจจาปาขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเหลชอง  หลยอนจจาปาขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 8 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

(                                      )

ขอรับรองววาถูกตของ ขอรับรองววาถูกตของ

(                                     )
ลงชื่อ ลงชื่อ

ครผประจออชชชนมชธยมศศกษอปปทรท 3 / 1 ผผผอออนวยกอรโรงเรรยนบผอนนอพผพ
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 3   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

30 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

28/01/1997เด็กชายปปฐวทยท  ธุระพระ14119002951855095 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 1 Aหมมย

โทรศนพทท

นายทองพนน  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 30 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวงศทจนนทรท  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 30 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

214 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/09/1997เด็กชายวทระ  ชยางทอง14199017086775186 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 2 หมมย

โทรศนพทท

นายลม  ชยางทองขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 214 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางลจาพมน  ชยางทองขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 214 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

42 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

02/10/1997เด็กชายกดตดพงษท  โสดาวดชดต14119003048265188 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 3 หมมย

โทรศนพทท

นายทองคจา  โสดาวดชดตขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางสมนย  โสดาวดชดตขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 42 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

100 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/01/1998เด็กชายอนุวนฒนท  เวทยงอดนทรท14199017398585320 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 4 หมมย

โทรศนพทท

นายสมกดจ  เวทยงอดนทรทขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 100 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางจนนทรท  เวทยงอดนทรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 100 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

32 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/10/1997เด็กชายวนฒนา  มณทชชทน14119003056875933 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 5 หมมย

โทรศนพทท

นายปรทดท  มณทชชทนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางปปญจา  มณทชชทนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 32 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

145 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

05/02/1998เด็กชายวรเมศ  ชดยางคะบุตร14119013138295934 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 6 หมมย

โทรศนพทท

นายสมาน  ชดยางคะบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 145 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางบนงอร  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 145 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

99 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

15/02/1997เด็กชายนจาพล  กองสุวรรณ14119002961225935 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 7 หมมย

โทรศนพทท

นายสุนทร  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 99 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประยมร  หอมชชทนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 99 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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41010177  โรงเรียนบ้านนาพู่

4101  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 3   หของ  2

ขขอมูลนักเรียน   ปปการศึกษา 2555

เลขททท ขขอมมลนนกเรทยน

55 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

16/10/1997เด็กชายพงศกร  สทหราช24119010324615936 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 8 หมมย

โทรศนพทท

นายสุนทร  กองสุวรรณขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 99 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางประยมร  หอมชชทนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 99 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

121 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/06/1997เด็กชายอนุชา  คนงาน14199006833615937 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 9 หมมย

โทรศนพทท

นายรจาพลอย  คนงานขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางศรทวดลนย  ฤทธดดศรทขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 121 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

162 หมมท 3 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

04/06/1997เด็กชายอนุรนกษท  พรมอุบล14199006812525939 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 10 หมมย

โทรศนพทท

นายพรศนกดดด  พรมอุบลขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 162 หมมท 3 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางชน้น  มาตรโคขงขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 162 หมมท 3 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

114 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

29/05/1997เด็กหญดงพรนดภา  บุตรแกขว14119002996615195 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 11 หมมย

โทรศนพทท

นายบุญสอง  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 114 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางศรทวดไล  บุตรแกขวขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 114 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

33 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

07/08/1997เด็กหญดงสุภาวรรณ  เศษชยาง14199017034975196 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 12 หมมย

โทรศนพทท

นายสมชนย  เศษชยางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอรุณศรท  เศษชยางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 33 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

159 หมมท 12 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/09/1997เด็กหญดงณสาชล  นนททสะเกษ14199017091345200 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 13 หมมย

โทรศนพทท

นายเทอญศนกดดด  นนททสะเกษขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางรุยงทดพยท  ชดยางคะบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 109 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

60 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/06/1997เด็กหญดงโสดาภรณท  ธุระพระ14119003007235205 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 14 หมมย

โทรศนพทท

นายสมพร  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 60 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางเททยมใจ  ธุระพระขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 60 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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83 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/04/1998เด็กหญดงธนดกา  ชดยางคบุตร14199017647125207 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 15 หมมย

โทรศนพทท

นายซุน  ชดยางคบุตรขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 83 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางนวลจนนทรท  ชดยางคบุตรขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 83 หมมท 8 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

56 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

03/08/1997เด็กหญดงสุกนญญา  สรขางชขาง14119003100015216 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 16 หมมย

โทรศนพทท

นายจจาเนทยร  สรขางชขางขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 56 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางอนงคณา  สรขางชขางขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ รนบจขาง ทททอยมย 56 หมมท 1 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

159 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

25/04/1998เด็กหญดงชรนญญา  แกขวชดน14119013165005217 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 17 หมมย

โทรศนพทท

นายหนมแดง  แกขวชดนขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 159 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางใครทอง  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 159 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

199 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

30/03/1998เด็กหญดงชลธดชา  ปปองเทพ14119013155035224 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 18 หมมย

โทรศนพทท

นายลจาครอง  ปปองเทพขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 199 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางวดไลพร  ปปองเทพขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 199 หมมท 15 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

111 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

09/11/1997เด็กหญดงรุยงนภา  บุตรแกขว14199003053425944 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 19 หมมย

โทรศนพทท

นายครรชดต  บุตรแกขวขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางทองหลยอ  ศนกดดดภมยขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 111 หมมท 6 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

14 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

20/10/1997เด็กหญดงยุภาวนน  ธุระพระ14119003052495946 เลขประจจาตนวประชาชน ชชทอ - ชชทอ วนนเดชอนปปเกดด

ทททอยมย

เลขประจจาตนวนนกเรทยน 20 หมมย

โทรศนพทท

นายสงกรานตท  ธุระพระขขอมมลบดดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 14 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท

นางมลดวรรณ  แกขวชดนขขอมมลมารดา สถานะ มทชท วดตอยมย อาชทพ ทจานา ทททอยมย 14 หมมท 9 ถ.- ต.นาพมท อ.เพ็ญ จ.อุดรธานท
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