
64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นอนุบาล 1   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 15  17

ชชชอ - นจมสกกล

 32

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยศรกต  ขตนกสสกรรม1129902194122 1 60 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกวทวตฒนน  สกรสยะ1648900123532 2 78/4 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวตฒนน  นตกรบ1648900120991 3 59 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธตนวจ  คงแยบม1648900127384 4 20 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอดสศร  บตวพลอย1648900126574 5 91/2 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภควตต  วงศนโหบ1209702515455 6 9 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนพตฒนน  เหนชอระวงคน1648900119055 7 91/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤตสพงษน  สวตสดท1319901304143 8 62/3 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยโชคสนธสชตย  เมฆสวยจง1648900126507 9 89/1 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยทสชณก  สกวรรณวงษน1648600012956 10 104 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสรวสชญน  ทองกลชจจ1648900126728 11 54 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐชนนน  นนทกจล1648900114827 12 37/3 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกรวสชญน  นสเวศนนสตนตสสกข1648600011143 13 350/4 หมยช 14 ต.บ้จนกล้วย อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกชจยศกภกฤต  นกเพดชร1648900127856 14 101/1 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสรจยก  เปปนสกข1648900120100 15 28/1 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภควดท  ทรตพยนนจคท1648900123839 16 101/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสภรณน  เลท้ยวไพบยลยน1104301233901 17 5/5 หมยช 0 ต.คตนนจยจว อ.เขตคตนนจยจว จ.กรกงเทพมหจนคร

เดดกหญสงรตตนจวดท  มสดชสด1609900955032 18 49/1 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมนตสนตนทน  จตนทรนธทระกกล1648900121173 19 46 หมยช 9 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจจรกวรรณ  สกวรรณโชตส1648900120525 20 1 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรรณรมณ  อยอนกล1509966698861 21 67 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกภตทรสร  จสนดจธรรม1659902547071 22 10 หมยช 6 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสญจกจญจนน  แกบวกตญจะ1648900117419 23 48/1 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสตตสมจ  อสนทรนสวน1648900122277 24 14/1 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปกณยจนกชยน  อยองเมชอง1648900127481 25 89 หมยช 6 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมนตนนภจ  เดชทรตพยน1648900120614 26 28/3 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฏฐวท  ชยรตกษจ1640701240795 27 76/1 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภจวนทยจ  ไชยนจ1648900128135 28 24 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐณสชจ  ปปญญจรตต1648900118849 29 17/4 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสกจนตน  ปจนเขทยว1648800025148 30 38/1 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐฐจพร  แสนสะอจด1949900744845 31 63 หมยช 5 ต.ยจบท อ.หนองจสก จ.ปตตตจนท

เดดกหญสงศสรสพรหมมจ  เหลชอลจ1648900127210 32 5/3 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนอนนบจล 1 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยณภตทร  อสนนจรท1648900112115 1 6/2 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวรภพ  เทศทอง1139600492775 2 44/1 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวกฒสภตทร  ชยแจยม1648900105909 3 56/1 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทระพงศน  ยส้มนรสนทรน1648900109718 4 26 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษณะ  สกขสวรรคน1640101503582 5 11 หมยช 1 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษดจ  สกขสวรรคน1640101503591 6 11 หมยช 1 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตนทกจนตน  สกขสตมพตนธน1648900113162 7 7/2 หมยช 4 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภตทรพล  สะลวนรตมยน1648900106549 8 36/3 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพตชรน  บรรเทจ1100704014847 9 24/1 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศรชตย  พตนธตง1640701237352 10 8 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธจรจกร  มตชนคง1648900106859 11 201 หมยช 4 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวตฒนน  เขทยวจตนทรน1648900113171 12 173 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยไพศจล  อสนทรนสกวรรณ1648900106492 13 33/1 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  หวยจงเชช้อ1648900113421 14 41/1 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศรจวกธ  ภกมรสนทรน1648900106654 15 28/8 หมยช 1 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจวกฒส  ฮยวนสกกล1648900113502 16 8 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยตบนน้จจ  ภยทวท1648900111054 17 69/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยนตทธพงศน  เถจวตลยน1648900117087 18 44/3 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรสนลดจ  คงพยล1648900110171 19 24 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตนทรตตนน  จตนทรนชชชน1648900113260 20 34/1 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรสนทรจ  ฉชจจเฉชชอย1640701236950 21 78/1 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตจฉรจ  แสนรจช1209601618925 22 47 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณสชจภตทร  เขมร1648900108461 23 54/3 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสณภจกร  ยชนยงศสรสกกล1648900112069 24 97/13 หมยช 1 ต.ธจนท อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรสสจ  แกบวจทน1648900110970 25 86 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภนสดจ  อออดพตนธน1648900107693 26 45/1 หมยช 2 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลจศ จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนภรณน  ธตญญเจรสญ1209702467400 27 55/1 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงยกวฤดท  เตอะปจนตน1849901967296 28 67 หมยช 2 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพตชรสนทรน  พึชงมจก1648900105101 29 3/5 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวทรสนรดจ  จสนดจมณท0839300004141 30 79 หมยช 0 ต.ตลจดใหญช อ.เมชองภยเกดต จ.ภยเกดต

เดดกหญสงกตญชพร  วงคนเรชอง1648900113049 31 56/5 หมยช 4 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนอนนบจล 1 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยวงศกร  ปจนบกตร1270501118973 1 114 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยนสตสพงษน  นบอยทจ1100704068378 2 21/3 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกรพงษน  เสชอนสล1149901068581 3 62/3 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเนตสธร  กรทอง1648900111003 4 65 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยชยจนตนทน  เตชอประโคน1648900110805 5 52/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณรงคนศตกดส์  แกบวจสนดจ1648900105445 6 123 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรเดช  วงษนศรทงจม1648900103728 7 49 หมยช 2 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยคกณจกร  ทสมมะ1659902458192 8 33/1 หมยช 4 ต.ปจกโทก อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

เดดกชจยพรสถสตยน  ศรทสกวรรณน1648900105941 9 56/4 หมยช 4 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภตทรธสดจ  อยยยมจก1640600027735 10 30/1 หมยช 9 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเบญญจพร  เนทยมแสง1648900104741 11 3/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงทตกษวดท  สมนึก1648900110791 12 34 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพลอยณสชจ  กจฝจก1648900107774 13 21 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธมลวรรณ  พบนเครจะหน1648900107642 14 14/2 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภรณนชนก  เมฆพตฒนน1648900109661 15 21/3 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสวรรณจ  บกญกจจจตด1648900110511 16 79/3 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปกณยจพร  รบอยกรอง1640701234051 17 11/2 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมณทภรณน  ตอะคสงษจ1648900100923 18 42 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกภนสชจ  สยยทรตพยน1149901029098 19 34/1 หมยช 4 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเพดญพสชชจ  สกตอะเขตตน1648900108452 20 45/1 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกรดจ  พึชงศตกดส์1648900113138 21 83/2 หมยช 4 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐนสชจ  หมตชนเขตรกสจ1648900114037 22 65/1 หมยช 1 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐธสดจ  หมตชนเขตรกสจ1648900114045 23 65/1 หมยช 1 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมณฑกจญจนน  จตนทรท1648900112514 24 52/2 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวทตญญจ  เกตกบจจรกง1648900108771 25 125/1 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปกญญวทรน  ซชชอตรง1640701239452 26 90 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกชกร  ไกรทอง1648900105917 27 3/2 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภรตณยจ  ใยดท1640701240078 28 67/3 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภตสรจวดท  สงวนทรตพยน1648900109271 29 32/3 หมยช 1 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภตทรภร  ศรทคตดเคบจ1648900110341 30 46/7 หมยช 2 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนอนนบจล 1 / 3 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 3 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นอนุบาล 2   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 10  9

ชชชอ - นจมสกกล

 19

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยอตครวสชญน  ขลตง1640701228892 1 14 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทร  ฟปกเถชชอน1648900095571 2 81 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนรจวสชญน  อนตนตะ1648900103507 3 1 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปกณณพตฒนน  ปจนภยย1648900098309 4 74/3 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนตฐพงษน  ยอดศรท1648900089725 5 34/4 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยฐสตสพงษน  อชจจปลตชง1648900094028 6 8/1 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนภตทร  ขวตญตยอ1149900992064 7 14 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยรสพตฒนน  เสนจะเสทยง1648900088681 8 171/3 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพรรณศตกดส์  กลสชนเคลบจ1648900092351 9 57/2 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรจนกร  สงวนทรตพยน1640701227527 10 157 หมยช 9 ต.ในเมชอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสภยษณะ  สรบอยดอกไมบ1640701231834 11 51/3 หมยช 0 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธสรดจ  สกวรรณวงษน1648900095199 12 104 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตฏฐจวทรพร  ทองปจน1648900100079 13 53 หมยช 10 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรสศรจ  ภยชมศรท1648900101954 14 10/2 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมพนวรรณ  นจคชม1209702362306 15 53/3 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐวรรณ  ทยวมจอก1648900095113 16 100 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐธสดจ  แสนนนทน1648900096292 17 31/3 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกกลสสนท  มะเรชอง2648900010477 18 37 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐพร  ศรทรง1648900090782 19 79 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนอนนบจล 2 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 4 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นอนุบาล 2   หหอง  2

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 10  8

ชชชอ - นจมสกกล

 18

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยสรวสษ  ยงพตนธน1209702384911 1 1/15 หมยช 1 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยระพทพตฒนน  หสรตญหลวง1159900488455 2 35 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยฐสตสศตกดส์  นตดชชชน1648900093293 3 87/3 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยเศรษฐพงศน  สตงขนเถชชอน1640101498112 4 45/1 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยเมฆพตฒนน  อยยยพยวง1648900089857 5 77 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนพล  นจดท1648900095521 6 25 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐนตนทน  ดทพรบอม1648900098414 7 49 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวกฒสชตย  อสนทนสล1648900091991 8 50/4 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสรนนทน  อะสยน1103704233690 9 44/09-6 หมยช 7 ต.เกจะพลตบพลจ อ.เมชองรจชบกรท จ.รจชบกรท

เดดกชจยวตชระ  ใหญยบจงแกบว1640701230501 10 8 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสรสนทรนญจ  กจฝจก1640701231672 11 21 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตนทวตน  ธทรกทรยกต1659902407121 12 194/4 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกภจวสณท  ทองดท1648900100273 13 94/1 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธสชจวรรณ  ออมสสน1648900093030 14 46/1 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปนตดดจ  จตนทรนสสน1648900099348 15 140 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงลตกษสกจ  บยรพจไพศจล1648900091002 16 160 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชจลสสจ  ปจนรกยง1139600424648 17 55/5 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรรณพร  ศรทเพชร1104700162926 18 34/4 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนอนนบจล 2 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 5 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 24  12

ชชชอ - นจมสกกล

 36

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยนฤปกร  จตนทรนตรท1648900074850 1 138 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภตทรภณ  เชช้อผยบดท1102900107455 2 114/38 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสศตกดส์  สสทธสโชค1648900079045 3 40 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกธจพงษน  สจยสสนธน1648900083387 4 85/1 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวตฒนพงศน  พรหมภสรจม1648900083751 5 77/1 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนรจวสชญน  พกยมชกยม1648900081856 6 171 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชญจนสน  จอยวงคน1648900081716 7 20 หมยช 1 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชจครสต  ทองเกท้ยง1648900079479 8 103/2 หมยช 4 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอดสศร  ยจทรตพยน1648900076704 9 64 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวชสรวสทยน  เกตกบจจรกง1648900080905 10 62/2 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชยจงกยร  มะโนธรรม1648900086181 11 4/15 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสพงษน  จตนทรนสกข1149900976581 12 11/1 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยนฤภร  แทยนทอง1100401328276 13 67 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอภสวสชญน  ปปปนเปปปยม1648900088711 14 66 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอนกรตกษน  เสชอพตนธน1149900974376 15 43/1 หมยช 1 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอภสรตกษน  ขวจนทอง1648900076887 16 34/1 หมยช 5 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนสวตตสวจร  เสถทยรดท1648900075431 17 71/1 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพตฒนกสตตส์  แตงอยอน1648900078154 18 104 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรน  เดชะปรจกรม1648900086343 19 30 หมยช 0 ต.ธจนท อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกชจยนนทสรรคน  ธรรมศสวจนนทน1648900079142 20 100/1 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยหตตถชตย  เถสนสกวรรณ1648900090553 21 43 หมยช 5 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธฤตวตน  นจคสวตสดส์1640101468949 22 76/3 หมยช 6 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษฎจ  เทศทสม1729900729317 23 26/2 หมยช 2 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอศสรวตชรน  นสลกจจแหง1648900087846 24 1/11 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปนตดดจ  สกนทรชตยบยรณน1640701225788 25 92 หมยช 1 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรนลสน  วสชตยสกนทร1648900079401 26 5/1 หมยช 11 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงแพรวอจภจ  ไชยนจ1139400033807 27 24 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรจภรณน  ลบเกส ด1648900088672 28 124/2 หมยช 4 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศลสษจ  ศรทอจวกธ1648900077590 29 44/1 หมยช 2 ต.คลองมะพลตบ อ.ศรทนคร จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธมลวรรณ  กตนชจตส1648900081309 30 104 หมยช 10 ต.กลจงดง อ.ทกชงเสลทชยม จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอนตญญจ  เตมจ1648900085037 31 70 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเกษรจภรณน  ทตศนจ1640701223980 32 22 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนสษณะ  ตรงตยอกสจ1648900081724 33 1/10 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสนนรท  สตชงสอน1648900091983 34 54/3 หมยช 11 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปณจลท  เจรสญผล1640101467454 35 74/1 หมยช 6 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสไลลตกษณน  ขจจอจจ1659902394127 36 129 หมยช 12 ต.ทชจช้จง อ.พรหมพสรจม จ.พสษณกโลก

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 1 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 6 28/
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เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยธนจธสป  ทองนวล1648900077697 1 86/1 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรกยงรดสศ  แจบงกรณน1648900085266 2 38/1 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสตตสพตฒนน  นบอยเจรสญ1648900078723 3 53 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยเชสดศตกดส์  พึชงกรสม1648900073713 4 52/2 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทรวตฒนน  รอบกญ1648900074311 5 53 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตส  มตชนคง1648900079266 6 88 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยคณพตฒนน  พรมพกก1648900086076 7 77 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวสนทน  สกบสน1648900087498 8 26/2 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพลกฤต  ใจเรดว1648900086661 9 41/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนกฤต  อสนนจรท1648900079568 10 19/2 หมยช 7 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพสทวตส  ถจวร1648900085932 11 64/2 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปปญญจวสชญน  เปปนสกข1648900075139 12 11/4 หมยช 5 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธจรจ  เนตรบกตร1648900074655 13 17/1 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเจษฎจกร  รสดทสท1648900082836 14 61 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมพนนสภจ  ขวตญวงคน1648900085681 15 67 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชกตสกจญจนน  อสนทรจช1100703872653 16 9/1 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรสวรรณ  ทจงตรง1648900077930 17 42/2 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรจวรรณ  คชมจศ1648900083522 18 47/5 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชรสนรตตนน  ศรทเงสน1550400132251 19 18 หมยช 7 ต.ศรทษะเกษ อ.นจน้อย จ.นชจน

เดดกหญสงวรสศรจ  เนยสยงเนสน1648900081520 20 41/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอภสชญจ  เพดชรนดท1648900085720 21 348/4 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเมวสกจ  รตตนะเสถทยร1648900077123 22 19 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภจวรสนทรน  เดชทรตพยน1749700148060 23 30/3 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจตกรดจ  ธตญญเจรสญ1209301186469 24 32/27 หมยช 9 ต.ทกชงสกขลจ อ.ศรทรจชจ จ.ชลบกรท

เดดกหญสงกตญญจณตฐ  จสนตะนจ1648900079606 25 74 หมยช 8 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรมยนรวสนทน  สสทธสผล1100600533210 26 48 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงลตกษณนนจรจ  สสทธสผล1100600533163 27 48 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสมจ  กจจจจจปจ1101801471247 28 53/8 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอนตญญจ  ทองสวยจง1648900090740 29 69/1 หมยช 3 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสชชจพร  ใจทสพยน1648900089849 30 73 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกพสชญน  ชตยวสเศษ1648900079525 31 6/1 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสมพนวสภจ  หลสมเกช้อ1648900078286 32 45/3 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนพร  แสนสะอจด1949900617878 33 3 หมยช 0 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชนสกจนตน  รตกแยบม1648900083999 34 92 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภวสษยนพร  สจจรจญ1648900077476 35 44/1 หมยช 4 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 1 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 7 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 1   หหอง  3

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 15  20

ชชชอ - นจมสกกล

 35

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยณตฐกจนตน  เคทยงขบจง1640101465273 1 4/2 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอชสตะ  บกญสจ1648900080523 2 129/1 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปกระชตย  ขบจมสทช1549900726794 3 18/3 หมยช 7 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤชณตท  วกฒสวงศน1101402323333 4 52 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธรรมสรณน  บตวผตน1648900074965 5 10/2 หมยช 11 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกรสสฐ  บกญธปปญญจ1648900082623 6 63/3 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศกภกร  ภยยเขทยว1659902359038 7 119/2 หมยช 6 ต.ไผชขอดอน อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

เดดกชจยอภสวตชร  ชยเนตร1648900081791 8 47/1 หมยช 1 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชพล  พรมพกก1648900085533 9 20/3 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพสชยจ  ชยจงจยจย1209702332474 10 211 หมยช 11 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐกฤต  สะเอทยบคง1648900085207 11 124/19 หมยช 1 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนฤสรณน  บกญภตกดท1648900081058 12 40/3 หมยช 6 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษฎจ  บกญธปปญญจ1648900083409 13 48 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวสชญน  ฉตนทะนสด1648900081015 14 125 หมยช 9 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยทองแทนคกณ  หนยอสรบอยทอง1648900089652 15 176 หมยช 9 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรปรทยจ  พกยมแฟง1648900084502 16 140 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจกฑจมจศ  ทกเรทยน1459901148850 17 72/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงแพรวจ  รกยงสวยจง1659902384580 18 129/1 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกวรรณ  ขตดดท1199901095392 19 86 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรมยนธทรจ  ทองสงคน1648900078707 20 54/1 หมยช 8 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสดจภจ  สกขทรตพยนทวทผล1648900084987 21 34/15 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสรตชญจ  ตกบมตบอ1648900082259 22 43/2 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกโขทตย  อยยยเชช้อ1640890008110 23 59/2 หมยช 9 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกปรสมณฎจรน  จตนทรนเชช้อ1648900086769 24 23/1 หมยช 1 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเยจวลตกษณน  บตวกลบจ1648900078260 25 118 หมยช 5 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกภจภรณน  พระเพชร1648900090561 26 197/2 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงบกษยมจศ  ดอนพสมพจ1659902341970 27 87/16 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมลวรรณ  ระยบจ1648900089334 28 74/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอมรสศจ  ยอดไพบยลยน1648900081627 29 164/7 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสภจวสน  รตกประกสจ1629900774551 30 1/3 หมยช 2 ต.บชอภจค อ.ชจตสตระกจร จ.พสษณกโลก

เดดกหญสงสรสตจ  เกตกบจจรกง1104400026458 31 71/1 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสชจมญธน  ดบวงบจง1648890008866 32 84 หมยช 6 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเขมนสจ  มสชงงจมทรตพยน1648900089393 33 46/1 หมยช 8 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมกทรปรจกจร

เดดกหญสงกฤตสกจนตน  ชยชชชน1629900775212 34 99/2 หมยช 8 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสลจสสนท  เวฬกวนจรตกษน1648900088100 35 32/8 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 1 / 3 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 8 28/
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เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยฐจนพตฒนน  ประดสษฐ1648900085711 1 11 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธณตฐพล  ทองคทรท1648900074540 2 59 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรพงษน  มจรศรท3640600481599 3 130 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสศตกดส์  ถกงทรตพยน1648900080591 4 74/8 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนจธจร  ขวตญวงศน1648900076607 5 99 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐชนน  ชยชทพ1648900076216 6 78 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนสธสศ  แหยมพลตบ1648900091673 7 3 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชสษณกพงศน  พตนธนแกบว1648900079231 8 87 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพงศธร  ธยปทอง1648900085819 9 66 หมยช 3 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภตสนนทน  ชตยประเสรสฐ1640101481368 10 137 หมยช 0 ต.ธจนท อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยวสช  เขทยวบกตร1648900087251 11 52/6 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณฐกร  เปปกตอะวงศน1648900079576 12 15 หมยช 2 ต.บ้จนใหมชไชยมงคล อ.ทกชงเสลทชยม จ.สกโขทตย

เดดกชจยเอกดนตย  ทยจดท1648900083972 13 2/1 หมยช 3 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวตต  พกยมเกตก1648900008747 14 97/3 หมยช 5 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทรน  แนบเนทยน1648900091355 15 102 หมยช 5 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยทตศนนพล  ไทยบกตร1648900082071 16 28/5 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนโชตส  หงษนประภจส1648900077310 17 15/7 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอธสวตฒนน  พรมฉสม1648900082607 18 128/1 หมยช 9 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยคทรภตทร  ทกเรทยน1648900075066 19 157/1 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศรตณยนพร  พละทรตพยน1648900076950 20 73/2 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกพตตรจ  พตดแสง1648900076691 21 29 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปณสตจ  ภยยระหงษน1640701223106 22 85 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐนสชจ  อสนนจรท1648900077816 23 113 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกฤตยจ  ฝจพสมจย1648900080850 24 12/2 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกภรณน  ยตนตนวสเศษ1648900079771 25 7/1 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฏฐณสชจ  รยบกจร1648900087021 26 62 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชนจกจนตน  บตวอสชม1648900088818 27 21/1 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสภจวท  วสเศษ1648900086521 28 21 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตชชจ  บตวสะอจด1648900085690 29 52/2 หมยช 3 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรกจสรจ  แสงอรกณ1648900079801 30 35/3 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจจรกวรรณ  ใจรจช1648900082593 31 59/1 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรภตทร  ไทยบกตร1648900088206 32 64/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปปยนกช  ลบอมวงษนโสภณ1648900090162 33 5 หมยช 0 ต.ธจนท อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงโสชญจ  แสงเงสน1648900087544 34 2/16 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปปญญจพร  เปปนสกข1648900085550 35 150 หมยช 5 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรสษรจ  หลทกหลทชยง1139700066964 36 82/4 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 1 / 4 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 10  26

ชชชอ - นจมสกกล

 36

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยสวสตตน  รกยงสวยจง1659902305434 1 129/1 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเกทยรตสศตกดส์  พรหนกน1648900061057 2 73/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวสศวะ  สนทสม1648900075074 3 80/2 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณฐกร  กตงวจล1648900075317 4 1/14 หมยช 1 ต.ในเมชอง อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

เดดกชจยประภตสรนพงษน  สจระเกตก1104300811722 5 23 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนดล  กลสชนสน1648900061944 6 28 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐศสษยน  จสรพตฒนนภยมส1648900069112 7 5 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพงศธร  ฉกยฉจย1640701218188 8 51/9 หมยช 2 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

นจยอภสรตกษน  เมฆวตน1659902318668 9 85/2 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทรน  ไกยแกบว1648900065613 10 75 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรตญญจ  ปรกงศตกดส์1648900068043 11 9/2 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสระวทรน  งจมวสลตย1648900069406 12 61 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกพสชชจ  สทเขทยว1648900069678 13 64/3 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงขวตญชนก  ทองหลยอ1648900064692 14 22/1 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชญจนกตมน  ตจบกญถึง1648900069031 15 134 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสกจนตน  ทองหลยอ1648900070277 16 33/2 หมยช 5 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภจสสนท  พยนเพสชม1648900068451 17 46 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภตสสรจ  ฟองเกตก1640701217106 18 54/2 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศยจมล  นจคมท1648900074060 19 8/3 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐณสชจ  แหวนบตว1648900061103 20 32/4 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐสตสญจ  ประดสษฐ1648900066482 21 12 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชกตสกจญจนน  เรชอนคจจ1648900074914 22 56 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปวรสศจ  จสตกลบจ1648900073799 23 68/1 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรปวทณน  โสฬส1640701222118 24 105/3 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพตทธนธทรจ  ตตนโน1648900065222 25 133/15 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงญจณสศจ  คงประจตกรน1648900067632 26 97/4 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจทระภตสสร  ฉลองสตพพตญญย1648900073357 27 14 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพตทธนศสกจญจนน  หลยอหลอม1648900068621 28 51/1 หมยช 2 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตญญณตท  บตวทอง1648900067951 29 25 หมยช 9 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงทตศณทยน  ครอบสกข1110301417188 30 45/1 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกกจนตน  แบบกตน1129701379311 31 68/1 หมยช 4 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนภสร  รตกษนสกทธส์1101700384781 32 27/3 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธทมจพร  แสงมจตรน1648900070919 33 74/7 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกณตฎฐจ  นตกธรรม1209301165178 34 5/13 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจกฑจรตตนน  ใบศรท1648900062983 35 95/3 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอชสรญจณน  สรบอยสน1648900066768 36 15/16 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 2 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 10 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หหอง  2

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 16  15

ชชชอ - นจมสกกล

 31

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยอรรถพล  เมบยทตบ1648900063149 1 52/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทระพล  โทนศสรส1648900064056 2 74 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอมรเทพ  ประทกม1648900063696 3 100/2 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยศตพล  ทองศสล1648900075121 4 23 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกชกตญจนน  ชจวนจ1648900066733 5 79 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยภจนกพงษน  บกญเรชอง1149900882463 6 87 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยปองภพ  ชมเชย1648900069457 7 253 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤตสน  เศรษฐทศสรสโชตส1648900072644 8 7 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสรศตกดส์  โพธส์อนตนตน1648900067349 9 85 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรชต  สกจรสต1648900065281 10 107/1 หมยช 11 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศกภวสชญน  บตวสะอจด1648900070404 11 52/2 หมยช 3 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอนกภตทรน  ปปปนทอง1648900073993 12 18/1 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยยศกร  กลยอมกมล1659902254147 13 21/1 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยเตชสนทน  ขจจคม1640701221618 14 62/1 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจกร  พรมใบ1648900067985 15 12/12 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนพอนนตน  บวรวสวตฒนนชตย1103100903231 16 157/42 หมยช 1 ต.วตดพระยจไกร อ.เขตบจงคอแหลม จ.กรกงเทพมหจนคร

เดดกหญสงจสรจพรรณ  จตนทรนจสต1648900061235 17 2 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจกฑจมจศ  ทองเชช้อ1539400017468 18 105/3 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญรตตนน  ยส้มกลชจจ1648900065541 19 60 หมยช 11 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกธสดจ  สกวรรณโฉม1648900070587 20 70/4 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชจลสสษจ  ยส้มยวน1648900076496 21 79 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสชญจภจ  แกบวสระแสน1669900554411 22 84/2 หมยช 5 ต.เนสนปอ อ.สจมงชจม จ.พสจสตร

เดดกหญสงกนกพสชญน  เจรสญสกข1648900066661 23 35/3 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนภรณน  แจยมมท1648900075546 24 22/1 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตญมณท  ระยบจ1648900065648 25 85/4 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตญญจรตตนน  อยอมฤทธส์1648900068442 26 92 หมยช 1 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐพร  รอบกญ1640701216690 27 30/5 หมยช 1 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงแพรวจ  เอทชยมชยกกล1749800406567 28 8 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสรจพร  นสตสยโรจนน1100201833422 29 96/1 หมยช 4 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกวรรณ  แสงอรกณ1110201304489 30 33/1 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญวรตตมน  ประมจณ1209301159127 31 1/2 หมยช 1 ต.ปชจกกมเกจะ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 2 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 11 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หหอง  3

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 17  14

ชชชอ - นจมสกกล

 31

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยพงศกร  ยกบล1104200444221 1 103 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทรพงศน  เกตกสวตสดส์1640101448972 2 89 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทระยกทธ  ละออง1648900056282 3 25/2 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยคมสตน  ขลตง1648900066679 4 87/6 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนตชพร  ประทกม1648900062622 5 119/1 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพตชรพล  มะลสสอน1648900060336 6 99 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสรภพ  นวลใย1648900068353 7 101/9 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอดสเทพ  ทสมทอง1648900065800 8 142/1 หมยช 11 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยไชยภตทร  นสลนนทน1729800342313 9 36/1 หมยช 5 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพรรษกร  รตตนภยมส1648900071257 10 42/9 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปปยวตตร  ภยยพตฒนน1648900070960 11 7/1 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวตนชนะ  เพชรประดตบ1648900071397 12 26 หมยช 9 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสรภพ  คตชมจตยน1640101465371 13 91 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจกร  คกบมกลตบ1648900067501 14 55/1 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยณวภตส  สงวนทรตพยน1648900071109 15 32/3 หมยช 1 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธจดจ  ทวทรตตนน1640701219729 16 30/5 หมยช 1 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวตฒนน  แกบววสหก1648900076135 17 59 หมยช 6 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตนวจรท  ชยรตกษจ1648900072580 18 159 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสไลลตกษณน  ทตศนจ1648900070293 19 58/2 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐนรท  ครกธสจย1648900070579 20 56/2 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตนทสชจ  มทบกญ1648900075848 21 8/1 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปวรสศจ  เลสศล้จจ1648900068302 22 24/1 หมยช 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรสนทรจ  สตงฆพตนธน1640701219974 23 90 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปกณญจณตฐ  จตนทรนศรท1110301416645 24 91/401 หมยช 12 ต.รจชจเทวะ อ.บจงพลท จ.สมกทรปรจกจร

เดดกหญสงวรสศรจ  พกยมศสโร1648900075147 25 52/1 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนกจญจนน  ทสพยนสตงวจลยน1648900074108 26 107 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตนยชนก  เชชชอมปปญญจ1648900070935 27 18 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอชสรญจณน  นสลกจจแหง1648900074418 28 1/38 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสศตลยนศยจ  พตนธนโศก1648900077034 29 104/2 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสชชจนตนทน  ภยมลจ1648900073241 30 148/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกกลภรณน  กกลพรม1659902323611 31 102/1 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 2 / 3 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 12 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 2   หหอง  4

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 16  14

ชชชอ - นจมสกกล

 30

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยถสรวกฒส  กลชจจบกตร1648900068001 1 64/2 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภควตต  ยจนะเครชอ1648900071079 2 85 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทรดนยน  อจจแยบม1640701218161 3 91/1 หมยช 1 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวรรธนะ  ขวตญวงษน1648900063831 4 14 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนสธสภตทร  อสนยจ1648900072521 5 19/1 หมยช 2 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชภยมส  วสมกกตจคม1648900070528 6 33/2 หมยช 7 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปวรสศ  อสชมทอง1648900064749 7 52/1 หมยช 11 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทรน  พยวงบกใหญย1648900069848 8 68 หมยช 4 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชนกชนมน  แกบวชย1648900071028 9 15 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยฤทธส์ชตย  ดบวงฉสม1640101464820 10 62 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษฎจ  พกยมพวง1648900069937 11 8 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพสสสฐ  วรรณสวยจง1648900067551 12 19 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสทธสชตย  จตดกจร1648900066725 13 3/2 หมยช 9 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐภตทร  สจจเนทยง1648900069686 14 113/11 หมยช 7 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวงศธร  ขตดดท1199901005393 15 86 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศกภจรมยน  หจญนอก1648900068990 16 190/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกปรทยจ  ทรตพยนนจคท1648900069040 17 101/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมพนลภตส  แสนแสง1648900071290 18 59 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภสสรจ  วรรณบกตร1639900443414 19 96 หมยช 7 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกวสมล  สกวรรณศรท1648900069660 20 95/1 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐสตสรตตนน  อตอนใจเอก1100801548214 21 40 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสรตชยจ  เวชสจนนทน1648900072598 22 130 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรสรตตนน  มทศสรส1648900062975 23 29/5 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมญจดจ  เชช้อทอง1648900072261 24 20/3 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสจวสตรท  ฟปกเถชชอน1648900071516 25 81 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกวทรยจ  ทตบยจ1648900062797 26 5/1 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐชยจ  สสนคง1648900076593 27 50/2 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรตญญจ  วรรณจ1648900075619 28 52/9 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณสชจ  สสรสมงคลพจนสชยน1104200500326 29 2/376 หมยช 6 ต.คยคต อ.ลำลยกกจ จ.ปทกมธจนท

เดดกหญสงภตทรสกดจ  กจญจนสกต1640101461979 30 42/10 หมยช 2 ต.ปจกแคว อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 2 / 4 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 13 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 3   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 9  33

ชชชอ - นจมสกกล

 42

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยชจนนทน  เหมรจช1179900456910 1 27/3 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกภตส  คกบยทอง1648900057408 2 70/3 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยชสษณกพงษน  โสฬส1640701211141 3 105/3 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปปฐยจวตต  อชจจเทศ1648900055561 4 68 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวรชตย  ทองสตงขน1209301143671 5 75/5 หมยช 1 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณภตทร  นสชมนวล1648900053607 6 1/2 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสรเดช  คงศสรส1648900057017 7 28 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยบรรณวสชญน  ดจจปปก1648900056690 8 119 หมยช 8 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชชจนนทน  นจคมท1648900048581 9 52/6 หมยช 10 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรจภรณน  บกตรลพ1648900047925 10 32/1 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกภตททรจ  พสณศรท1101801377151 11 3 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐมน  ทรตพยนนจคท1190201125070 12 101/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภตทรวดท  ธรรมรจช1648900051621 13 63 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพนสดจ  จอนจจก1640701207844 14 14/4 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตตนจภรณน  ขกนสกข1648900049332 15 20 หมยช 4 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรสยจกร  ยชนยงศสรสกกล1648900057467 16 97/13 หมยช 1 ต.ธจนท อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเกศรจพร  เตชอประโคน1648900063165 17 52 หมยช 11 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกดจรตตนน  อสนนจรท1648900057149 18 112 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตนทสชจ  วงศนวสเศษ1648900062347 19 32/1 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐจปนสตตจ  กจญจนตฤณ1900101475365 20 10 หมยช 3 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนสษฐจ  แยบมกลทบ1648900059222 21 18/2 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนภรณน  มะโนธรรม1648900052988 22 18 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกคนธนฐกจญจนน  ยกบล1648900058579 23 141 หมยช 5 ต.หนองกลตบ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสวสศนจ  อจจนตกมณท1640701210713 24 61/5 หมยช 2 ต.ยจงซ้จย อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนตชพร  สกมสตสวรรคน1648900063319 25 85 หมยช 1 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนภนตนทน  จตนทรนพรม1648900055197 26 92/1 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตนทนนภตส  จตนทรนพรม1648900055201 27 92/1 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจจรกชจ  พกทธรตกษน1648900062142 28 59/2 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนสชจภตทร  ลจโภ1648900051507 29 49/2 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงบกษบจ  จสนดจเลสศ1539900902827 30 3/1 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐวสภจ  เพชรเอม1648900051892 31 72/3 หมยช 4 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรชพร  นสลกจจแหง1648900064064 32 1/11 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปทสตตจ  อสนเจชอจตนทรน1648900053275 33 145/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเบดญญจภจ  แจยมเกสด1648900064153 34 199/1 หมยช 5 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมพนชนก  วรรณจ1648900062631 35 63 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตตนนรวท  สกขสตมพตนธน1648900062525 36 4/3 หมยช 2 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพตฒนนนรท  ฉลองสตพพตญญย1648900052210 37 14 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรพสมล  ถนอมนวล1648900056258 38 35/1 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชลตนธร  ทสมทอง1103703868845 39 26/3 หมยช 7 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชญจดจ  คบจไมบ1648900035480 40 73 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอชสตจ  ณ พตทลกง1969900444884 41 157/30 หมยช 1 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพนสดจ  เพทยรพรบอม1648900063246 42 11 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 3 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เดดกชจยรกยงอรกณ  แจบงกรณน1640701208891 1 38/1 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวกฒสชตย  คงรกยง1648900050802 2 40 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนพตชร  บตวพลอย1104000098435 3 51 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอมรเทพ  มตชนดท1648900047852 4 28/1 หมยช 8 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเกรทยงไกร  ยตนตนวสเศษ1648900057556 5 61/1 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสรกฤษ  กลสชนบกญเรชอง5640600038624 6 153 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทรพงษน  สมนึก1648900035439 7 110/2 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวสสษฐนพล  เตชอนสตส1640701212384 8 128 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสพงศน  ฝจพสมจย1648900057751 9 12/2 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปฏสภจณ  เกตกทอง1648900048808 10 22/1 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษณะ  ปปปนปปวน1640701206058 11 28 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐภยมส  นบอยเกสด1648900057050 12 35/1 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยทตตพงศน  เขดมพล1648900056339 13 76 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเจษฎจพร  อกทรจ1648900054565 14 133/16 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวตฒนน  มทเจรสญ1648900051264 15 58/3 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศตจนนทน  สสนนจศ1648900058871 16 33 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจจรกพงศน  แทยนทอง1648900057114 17 88 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณภตทร  ดจจรสหน1648900064579 18 109/3 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกรพตนธน  ธยปทอง1648900052490 19 66/1 หมยช 3 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสรเทพ  เทพภตกดท1640101430500 20 13/3 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพสทวตส  โตอะถม1648900060646 21 93 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพงศน  มจอสนทะ1648900053569 22 38 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  เพดญศรท1648900050365 23 6 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐภตทร  จจกผจ1104300709804 24 55 หมยช 6 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศรสนทรนญจ  แตงอยอน1648900058609 25 102/1 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอชสรญจณน  บตวผตน1648900060328 26 107 หมยช 1 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรรณรดจ  อสนยอด1648900052643 27 31 หมยช 4 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสยะดจ  สมเครจะหน1209601444781 28 91/78 หมยช 6 ต.หนองปลจไหล อ.บจงละมกง จ.ชลบกรท

เดดกหญสงศรตณยนพร  เพดญสมบตตส1648900060301 29 8/4 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมพนวรทยน  บกญชย1648900059508 30 46/1 หมยช 8 ต.นจขกนไกร อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนพวรรณ  โพธส์อนตนตน1869900574274 31 85 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนจภจ  เอทชยมมจ1648900059613 32 72/7 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตตตสกจล  อยยยมจก1648900058463 33 30/1 หมยช 9 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกอร  ตองกลสชน1648900061987 34 103/2 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจจรกวรรณ  รกยงคยหจ1648900055952 35 58/3 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกมลรตตนน  ฮจดคตนทกง1648900057190 36 165/1 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรรจอร  ศรทบกญนจค1640101431506 37 30/4 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกฤตสกจณตน  เลชชอนลอย1218700015225 38  10/1 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสรสยจ  แกบวไผยซอ1648900024895 39 32/5 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจกฑจทสพยน  ไตรเพดชรน1648900060735 40 88/4 หมยช 4 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตจฉรจวลท  ภจษจดท1129901886861 41 12 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 3 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เดดกชจยขจรเดช  เกตกบจจรกง1648900054522 1 8 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยปจรวตฒนน  แกบวบกรท1648900053941 2 151 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชลนยจน  ชชชนขจร1648900053542 3 110 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสธตช  เชช้อผยบดท1103703886959 4 114/3 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณภตทร  วงศนวจท1648900060212 5 69/1 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอสทธสพล  โพธส์แกบว1119902217521 6 62/2 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสศตกดส์  ขลตง1648900048387 7 7/1 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทรภจส  สกดจสตรน1749800362969 8 143 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทร  กลจงวงษน1648900061651 9 35/2 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชพล  ดทอยวม1648900052074 10 33 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพล  รชชนรส1648900047178 11 98/1 หมยช 3 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสทธสชตย  พละทรตพยน1648900060476 12 68 หมยช 3 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสศตกดส์  หจมจลจ1648900056959 13 18/1 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  ประดสษฐ1648900053127 14 48/1 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษฎจกร  คจจรกณ1648900053640 15 70 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอรรถกร  พตนทจ1139600295201 16 73 หมยช 6 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยพสพตฒนน  จตนทรนศรท1648900032464 17 67 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอนวตช  แสงมจตรน1648900058510 18 74/7 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวสทยจ  บกญอสนทรน1648900061685 19 116 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปปญญพนตน  เปปนสกข1648900064668 20 150 หมยช 5 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤชณรงคน  มจยจ1640101432162 21 38/3 หมยช 3 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศกภโชค  จตชนจทน1648900060549 22 138 หมยช 4 ต.นจขกนไกร อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเจษฎจ  พกยมบกตร1119902191778 23 53/2 หมยช 10 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเอกรจช  วสมลเมชอง1640701210578 24 1/5 หมยช 0 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนรจวตลยน  โวหจรพจนน1100201763041 25 2/6 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพกทธวรรณ  คจจรกณ1101801397616 26 38/2 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกตจภตทร  สกขทรตพยนทวทผล1648900027851 27 34/15 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวจรสนทร  เชช้อนจค1648900055138 28 12/9 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสนตนจกฑจ  อนตนตะ1648900059656 29 1 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมนตสนตนทน  ซตบซบอน1648900051051 30 78/1 หมยช 10 ต.ทชจชตย อ.ศรทสตชนจลตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนจพร  แยบมนบอย1104300726610 31 13/4 หมยช 2 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพตสนตนทน  ทองหลยอ1648900064242 32 15/1 หมยช 7 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรกยงนภจ  ตกบมสกข1648900055286 33 109/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญชนก  ทองสงคน1101700372952 34 54 หมยช 8 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐกจนตน  นกเวทท1648900062126 35 116/1 หมยช 5 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรวณทยน  อรตญศรท1648900048158 36 97/4 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสญจ  ทองคจจ1648900060859 37 154/2 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรรณวษจ  วสเชทยรโชตส1648900052759 38 36 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐสตจ  บกญแกบว1648900051159 39 9/1 หมยช 3 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงญจดจ  บกญแกบว1648900051175 40 9/1 หมยช 3 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 3 / 3 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เดดกชจยธทร  กลชจจบกตร3640600312118 1 29 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสพล  นบอยทจ1100703595749 2 21/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกษสดส์เดช  ลบวนพฤกษน1640701209219 3 9 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทร  แดงจตนทรน1103300220898 4 51 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสพงศน  นกยมทอง1648900056223 5 52/2 หมยช 4 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเสฎฐวกฒส  นตนทะวตน1648900055227 6 105/7 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตตนชตย  ไกยแกบว1648900048255 7 47/1 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยทรงวสทยน  อบนกรอง1648900048409 8 91/1 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยจรณสนทรน  สจเกกยล1659902279255 9 81/1 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธรจธสป  กสนยน1659902237820 10 114 หมยช 4 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤช  ปปอกหลง1669800341105 11 251/1 หมยช 1 ต.ตะพจนหสน อ.ตะพจนหสน จ.พสจสตร

เดดกชจยเดชจธร  ลจยเขทยน1648900064641 12 194 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนพอนตนตน  พกยมแฟง1648900049308 13 140 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชสษณกชจ  อสนทรง1103703916238 14 109 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนพฤทธส์  ไพรรณ1648900054514 15 29/1 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพตทธนตนทน  โตอะเครชชอง1648900053615 16 38/4 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสงหรตตนน  โพธส์รอด1640701216363 17 109/2 หมยช 9 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอตษฎจ  จตนทรนอสนทรน1648900065001 18 11/1 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอนกสรณน  ทสมคจจ1648900049723 19 25/2 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐสวกฒส  จตงบตณฑสต1640701214522 20 76/1 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพนธกร  คะนอน1659902273559 21 195/1 หมยช 9 ต.พตนเสจ อ.บจงระกำ จ.พสษณกโลก

เดดกชจยเจรสญศตกดส์  เกสดมท1648900049219 22 82/3 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกรพงษน  พจนสช1640701207861 23 1/15 หมยช 1 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสระศตกดส์  คตมภทรน1470401294891 24 206 หมยช 1 ต.ช้จงมสชง อ.พรรณจนสคม จ.สกลนคร

เดดกหญสงจสนดจทสพยน  นวนกระโทก1648900048972 25 14/3 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกชจนตนทน  ถสรจยก1648900054336 26 9/6 หมยช 5 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกวรท  กตนภตย1648900059982 27 92 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกกฤษตจ  สกรสยะ1648900057203 28 78/1 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐจนสดจ  ประดสษฐน1648900052627 29 11 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกวสดจ  แจยมแจบง1648900053461 30 476 หมยช 14 ต.แมชสสน อ.ศรทสตชนจลตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรตทยจ  ตต้งจสตรศรตทธจ1648900058196 31 123 หมยช 1 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนพร  เกตกขจว1648900028343 32 62 หมยช 8 ต.นจขกนไกร อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอจทสตยจ  พึชงสกกล1640101439019 33 257/1 หมยช 5 ต.บ้จนหลกม อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตนยจรตตนน  บจนแยบม1648900057025 34 30/3 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเดชอนกตนยจ  เกตกคบจงพลย1648900056819 35 44/4 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญญรตตนน  เชช้อนจค1648900056428 36 29/10 หมยช 6 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐนรท  ศรทกลกยม1648900061880 37 13/3 หมยช 6 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงลลสดจ  ลส้นจทช1648900052376 38 61/3 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรจสรจ  แสงศรท1648900057131 39 176/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสวภตทร  ภยยสกกล1648900059109 40 47 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกวรตฐ  ถมยจ1648900062835 41 96 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 3 / 4 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เดดกชจยสรณ  ทตศนจ1648900023627 1 60 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐกร  กลชจจบกตร1648900027797 2 11/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปรเมศวรน  เขทยวขจจ1648900026502 3 123 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยนนทกร  มะเรชอง1648900029871 4 62/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกทธสรตกษน  ศรทดจจ1640701204446 5 46 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยวสชญะ  อกตสจหกสจ1102003549428 6 72/1 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธตญพสสสษฐน  แสวงหจทรตพยน1209601415102 7 128/2 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกรพงศน  จกบยคลตง1648900033746 8 83 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปปยะวตชรน  สกขสบจย1648900032391 9 8/4 หมยช 7 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยตรทวกฒ  ครกธทอง1048900034882 10 94/6 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปภจวสน  รตกประกสจ1629900693232 11 1/3 หมยช 2 ต.บชอภจค อ.ชจตสตระกจร จ.พสษณกโลก

เดดกชจยนวปฏล  นบอยยม1139900417892 12 106/1 หมยช 2 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณรงคนฤทธส์  เพชรภยย1640101422621 13 86/2 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพชร  พรหมสกข1648900026715 14 39 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยศสวกร  มนตนแกบว1648900031166 15 28/1 หมยช 8 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนพร  สกขฟอง1429900483990 16 31/3 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญลตกษณน  สตงขนทบวม1648900033053 17 39/2 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมนตสชนก  แสนแสง1640701202249 18 59 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปภจวรสนทน  ทองรท1648900025581 19 3/1 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐชยจนน  โตสกข1659902192818 20 139/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกทธสปรสยจ  อสนนจรท1648900023945 21 113 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชญจดจ  แสงมณท1129600013061 22 51 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐสยจ  กตนธจยอด1648900027053 23 35 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวตนใส  พยตคพตนธน1648900049472 24 25 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรวสนทนนสภจ  พกยมอชจจ1600101951275 25 160/1 หมยช 4 ต.เขจทอง อ.พยกหะคทรท จ.นครสวรรค์

เดดกหญสงปณสดจ  เอมเปปย1659902199782 26 64 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปปยธสดจ  ทองยส้ม1648900047097 27 41/1 หมยช 3 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตณธณญจ  คงกระพตนธน1648900033894 28 11/2 หมยช 7 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสมลวรรณ  ปจนทยง1648900047500 29 2 หมยช 1 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอนงคนนจถ  ลตกษณวสเชทยร1119701128793 30 94 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกชกร  คงกระพตนธน1648900023244 31 22 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรตญญจ  นวจนกช1648900030453 32 36/1 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนรสสรจ  ธรรมศสวจนนทน1648900033967 33 100/1 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภจพสชญน  ชมเชย1648900031671 34 253 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภยรสดจ  มจกมสชง1648900027908 35 55/1 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอธสชจ  เดชทรตพยน1648900033541 36 28/3 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐสตจพร  หมชชนรตกษน1648900025735 37 91/2 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสนดจหรจ  ปปปนสจจลท1118700050439 38 46 หมยช 8 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 4 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 18 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หหอง  2

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 17  13

ชชชอ - นจมสกกล

 30

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยณทพตชร  โกกสลจวงศน1648900024313 1 72 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธรจพงษน  อสนจตนทรน1648900026430 2 39/2 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกษสเดช  วตฒนศรทจจง1669900495341 3 33/1 หมยช 8 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยมนตนสสทธส์  ฤทธส์สวจท1640701202648 4 30/2 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณภตทร  มหจคทตะ1648900030917 5 97/1 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปฐวทรน  แกบวบกรท2629900024371 6 151 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรชจนนทน  ศรทเงสน1101100269166 7 2/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวชสรพงศน  วตงสกวรรณน1648900034360 8 134 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปวทณนกร  เคลชอบแกบว1648900049405 9 18/1 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเวคสน  ขจจจตนทรน1629900661969 10 54/2 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกรภกช  ลจจมะสะ1648900035382 11 69/1 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกทธสพงษน  สกขกรทดสษฐ1648900033908 12 3/2 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยมงคล  คกบมสจ1648900029749 13 24 หมยช 9 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชลธจร  อสนธสเดช1648900028807 14 17 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐชนน  เผชอกงจม1648900028670 15 23/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปปตสพงศน  คงอสนทรน1648900031344 16 2 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเสฐวกฒส  ประมจณ1539900840261 17 54/1 หมยช 8 ต.เดชนชตย อ.เดชนชตย จ.แพรช

เดดกหญสงศกภสภจ  อนกเครจะหน1103703661132 18 65 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนรสนดจ  คงพยล1648900031247 19 24 หมยช 1 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสประภจ  นกเวทท1648900051361 20 43 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกธสนตนทน  คบจจตนทรน1648900029030 21 87/10 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนสชจภตทร  บตวพสมพน1648900030810 22 70/1 หมยช 6 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงบกรตสกร  เลขวรรณวสจสตร1648900034238 23 153 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกมนตส  พงศนพทระชจตส1104200366051 24 99 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกจสตรจภรณน  ทองอสนทรน1648900031301 25 84 หมยช 2 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพตชรจภจ  พงศนพทระชจตส1103703716824 26 99 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกมสนตรจ  นสชมลพ1648900032189 27 77 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมกชสตจ  นตดชชชน1648900031506 28 14 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนตชพร  ปปปนเกตก1648900031514 29 40 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอภสรตตนน  ลบวนพฤกษน1648900047011 30 81/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 4 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 19 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หหอง  3

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 17  13

ชชชอ - นจมสกกล

 30

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยวสวตฒนน  กตนภตย1648900033851 1 126 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยบยรพจ  พกยมแฟง1648900032383 2 140 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  ทยวมจอก1648900030925 3 100 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสธตช  แกบวประเสรสฐ1640701200491 4 99/1 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวกฒสชตย  ทสมแยบม1648900027657 5 36 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสรสศตกดส์  บกญรจศรท1648900030879 6 167 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอภสชน  อยองเมชอง1648900028122 7 59/3 หมยช 6 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกรสยกมล  นจจพจ1640701202583 8 65/2 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  สมคง1209601396451 9 145/12 หมยช 5 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยชลธจร  อยยยคอน1640101410177 10 126 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภจคภยมส  เมชองพรวน1648900032057 11 31/2 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐกสตตส์  สกพรรณพร1648900034165 12 165/3 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชชจนนทน  เขดมพล1648900017414 13 87/4 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสทธสศตกดส์  อยอนศรท1209301127802 14 65 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยรชต  หจคจจจจรยน1101700346188 15 60/4 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนพล  ภยทวท1659902181557 16 99/4 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนตชชจ  เชช้อหนองปรง1102003507121 17 99/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญสกดจ  เรชองดท1648900023597 18 11/2 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกนสสจ  อบนวงษจ1648900028602 19 48/2 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตฐศสปปกจญจนน  เกตกสวตสดส์1648900031239 20 8/5 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภยรสชญจ  กลสชนบตว1648900033835 21 57/1 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชจยจ  พตนธกนโศก1160500121076 22 2 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชนสสสรจ  อยวมจกก1648900049774 23 52/1 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสดจภจ  พรหมรสนทรน1648900051299 24 100/14 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกมลทสพยน  แกบวสททจ1648900048794 25 128 หมยช 10 ต.ยจงสจว อ.วสเชทยรบกรท จ.เพชรบยรณ์

เดดกหญสงปกณณดจ  อสนจตนทรน1659902215664 26 38/1 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนกจญจนน  แจยมมท1648900030739 27 22/1 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงลลสตจ  มณทรตตนน1900101413068 28 50 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรจภรณน  มทกจร1648900025816 29 14/1 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนฤสรณน  จจกผจ1648900026332 30 80 หมยช 6 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 4 / 3 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 20 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 4   หหอง  4

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 17  14

ชชชอ - นจมสกกล

 31

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยสกรพตศ  นจคอสชม1648900026073 1 48/2 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนกฤต  มตชนคง1648900035056 2 60/1 หมยช 11 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสสรภตทร  พรบอมวงศน1129701320864 3 89/19 หมยช 3 ต.หน้จเมชอง อ.เมชองฉะเชสงเทรจ จ.ฉะเชสงเทรจ

เดดกชจยธนวตฒนน  มตชงมท1648900029510 4 63 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตชพตฒนน  จสตกลบจ1648900034114 5 68/1 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศตกมล  หมชชนรตกษน1648900021616 6 91/1 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยดกลยวสทยน  พกทธรตตนจ1648900031328 7 43/1 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจกร  พตนธนโศก1339600071301 8 104 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพงศน  สกวรรณทจ1648900048786 9 7/1 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตฐธรรมนยญ  เอทชยมทอง1648900034009 10 28/3 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทร  ไกยแกบว1649000013871 11 83 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยผจ  เนตรบกตร1648900027339 12 17/1 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกวสน  กตนนะพตนธกน1659902206231 13 30/24 หมยช  ต.ในเมชอง อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

เดดกชจยณตฐนนทน  ทองศรทวงศน1648900030887 14 28/7 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยมจรวย  ธนธนวตฒนน1640101423724 15 34/1 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกลมศตกดส์  ยกบล1103703673017 16 71/1 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกทธสพงษน  เกตกบจจรกง1279900227413 17 71/1 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฏนรจ  กกลทนจวงษน1648900024453 18 90/1 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฐสตจ  อยองเมชอง1648900027606 19 65/3 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอจรทยจ  กจฝจก1648900033487 20 67/4 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปจรสชจ  อสนทรนปรจงคน1648900032375 21 40 หมยช 9 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสณณพตต  รยบกจร1640101416183 22 62 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจตนทสมจ  สกขสตมพตนธน1648900049464 23 62 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกอร  อสนผยก1648900026294 24 188/16 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสยดจ  ยงพตนธกน1648900033657 25 88/5 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรทสพยน  แกบวกจจแพง1648900033215 26 4 หมยช 9 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธมนวรรณ  เชยวตดเกจะ1648900051205 27 25 หมยช 6 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชกตสกจญจนน  เลดกสถจน1640101426481 28 60 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจทรนตนทน  ทองหลยอง1648900051515 29 14/2 หมยช 3 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตญรตตนน  เพดงแสงทอง1648900034483 30 80 หมยช 1 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเมษจ  ชยรตกษจ1640701202541 31 69/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 4 / 4 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 9  27

ชชชอ - นจมสกกล

 36

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยมงคล  อสนทรนสวน1648900013648 1 14/1 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอสรวตชรน  สนทสม1648900017724 2 21/1 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยยกทธกจร  คจจสกข1648900018003 3 39 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฏฐนธนชตย  สวนปลสก1648900018402 4 37/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกรภตทร  ปปญญจกร1659902168844 5 9 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสรพตฒนน  ศรทสชบวงคน1648900015462 6 16 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพงษธร  คจจเขทยว1648900025506 7 47/1 หมยช 6 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐนนทน  ขจจพงศน1103703552066 8 36/2 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพสธร  เชสดชยไทย1648900020440 9 97 หมยช 1 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฎฐณสชจ  กตงวจล1640701194734 10 46/2 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจตนจสรจ  สกกใส1640701195391 11 49/7 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงฝนทสพยน  คงรกยง1640701197521 12 49/11 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปวรรตตนน  ธรรมรจช1648900016400 13 12 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตชชจ  ปปปนเกตก1648900016256 14 53 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสรพตฒนน  มจตจ1648900014521 15 4 หมยช 11 ต.นจขกนไกร อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนรสนทสพยน  โพธส์อนตนตน1648900022001 16 85 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกขพตทธน  จสนตนจ1648900025093 17 11 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชนสกจนตน  ทองดท1100501620360 18 93/1 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกกจญจนน  พละทรตพยน1648900018861 19 30/1 หมยช 4 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงบตวชมพย  ขจจพงศน1648900019433 20 104 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรประภจ  พยวงบกใหญย1648900019344 21 68 หมยช 4 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภสสรจ  สกจรสต1648900023996 22 107/1 หมยช 11 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตญณพตชร  จตนทรนโท1648900023074 23 47/2 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตตนพตฒนน  พละทรตพยน1648900023066 24 34/12 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกกร  ยสนดท1140601235638 25 22/2 หมยช 4 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตญญณตท  แยบมกลทบ1648900025131 26 18/2 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภจพสชญน  พตนธนแกบว1648900015004 27 87 หมยช 6 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธตนยพร  สกมสตสวรรคน1648900015829 28 85 หมยช 1 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปฏสมจภรณน  ทสนกร ณ อยกธยจ1648900023147 29 462/5 หมยช 8 ต.สมอแข อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

เดดกหญสงอภสญจดจ  นสลกจจแหง1648900024054 30 1/8 หมยช 5 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจตนทกจนตส์  รตกสกกล1648900019883 31 8 หมยช 7 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเพดชรจภรณน  เหลทชยมไทย1101501178366 32 175/1 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวตชรจ  อยยยเชช้อ1648900022680 33 39 หมยช 9 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนภรณน  ขจจคม1640701202711 34 62/1 หมยช 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธสดจรตตนน  อกปละ1648900017236 35 173 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนภจวรรณ  พยนเกษร1648900017961 36 118 หมยช 11 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 5 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 22 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หหอง  2
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เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยกทรตส  นบอยเกสด1648900018640 1 35/1 หมยช 3 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอภสนตนทนน  เดชอนเพดญ1648900015942 2 85 หมยช 5 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธรรมปพน  ภยแสนคจจ1659902140893 3 149/4 หมยช 6 ต.ทชจตจล อ.บจงกระทกชม จ.พสษณกโลก

เดดกชจยนฤเบศณน  นกสสทธส์1104000068803 4 29/1 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยวสทวตส  พลพสรจ1659902166680 5 25/4 หมยช 1 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกสตตสศตกดส์  คงแปปน1648900020423 6 139/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐภยมส  วงษนนกยม1648900021845 7 17/7 หมยช 2 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตฐศจสตรน  ปรจกฎวงศน1639900376491 8 188/22 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยออมสสน  จยหวบจ1648900017228 9 155 หมยช 6 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจกร  จตนทรนอสชม1648900013435 10 161 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพล  พยตคฆนนบอย1648900015608 11 16/3 หมยช 5 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกวตฒนน  สวตสดส์รตกษจ1648900016043 12 103/2 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชณจพล  กรณนทอง1103000163295 13 53/2 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสรชจต  สงสอน1100501580473 14 49/138 หมยช 18 ต.คยคต อ.ลำลยกกจ จ.ปทกมธจนท

เดดกชจยธนพตชรน  โชตึก1648900019441 15 45/2 หมยช 8 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  มทบกญ1648900016281 16 8/1 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนะพตฒนน  บวรวสวตฒนนชตย1103100783660 17 157/42 หมยช 1 ต.วตดพระยจไกร อ.เขตบจงคอแหลม จ.กรกงเทพมหจนคร

เดดกหญสงศศสวรกจนตน  จตนทรนตรท1648900019824 18 188/2 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศศสวรรณ  ศรทเขชชอนแกบว1648900017201 19 10 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรจพร  รวงแสง1648900012684 20 135/3 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตญญณตฐ  เขทยวฤทธส์1648900018577 21 7/3 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชมพยนกท  ททปตนนสภจธร1209601361291 22 15 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภจพสชญน  อยวมแกบว1648900026561 23 81 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสนสจนตนทน  พยลเลสศ1640701202923 24 78 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวตชรทภรณน  เททยมศร1648900016213 25 53/8 หมยช 6 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตจรท  เดชทรตพยน1648900017121 26 25/2 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตญญรสนทรน  บรรเทจ1648900018801 27 24/1 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอกทตยวรรณ  มณทรตตนน1900101345691 28 50 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรชนก  นจคชม1648900022833 29 82 หมยช 4 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชลธสชจ  เพดงบกตร1640701197784 30 70/1 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภสญญดจ  จตนทรนศรท1648900022671 31 261 หมยช 9 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสนตนจกฑจ  ตตนกจบ1559300001896 32 16 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 5 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 23 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หหอง  3

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 18  15

ชชชอ - นจมสกกล

 33

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยธทรภตทร  ทบองฟปจ1640701195137 1 7/2 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยชนภตทร  จตนทรนธทระกกล1640101402085 2 46 หมยช 9 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพงศนภตค  กจรกสตตน1648900019549 3 23 หมยช 6 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจตกพล  อยองเมชอง1648900018089 4 68 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตกพงศน  เมชองวงคน1648900016302 5 40 หมยช 7 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกฤษฎจ  คจจกวจว1648900021560 6 97 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยไพโรจนน  ชยเชสด1489700008538 7 117 หมยช 6 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยคธจวกฒส  เหนชอระวงคน1648900015926 8 91/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยนสธสพร  ทตศนจ1640701201200 9 4 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพงศธร  แสงทอง1103703502646 10 21/2 หมยช 3 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนตนชตย  มสดชสด1648900022531 11 58/1 หมยช 11 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกรวสชญน  มยวงเอทชยม1648900025271 12 44/2 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยบวรพจนน  พกยมคง1648900019221 13 21/1 หมยช 3 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชนจท  สจยคจจ1648900021861 14 19 หมยช 2 ต.กง อ.กงไกรลจศ จ.สกโขทตย

เดดกชจยกลบจณรงคน  ชลฤทธส์1529902150571 15 89 หมยช 2 ต.เถสนบกรท อ.เถสน จ.ลำปจง

เดดกชจยศกภกฤต  นตกธรรม1640701202745 16 50 หมยช 1 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยพตชรพล  รตกกสจ1739902014587 17 53/4 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจกร  ไกรทอง1648900018461 18 3/2 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรไพลสน  โพธส์คง1648900015101 19 81/2 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเนตรนภจ  จกบยคลตง1648900019719 20 50/1 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงประทกมทสพยน  พกยมมจก1648900022825 21 7/2 หมยช 1 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชกตสมจ  จสนตนจ1648900019891 22 6 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงประภจศสรส  พตนธนตรกษ1648900023422 23 40/2 หมยช 8 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชฎจภจ  สทแกบวเขทยว1648900022311 24 95/2 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเสจวลตกษณน  ปปปนแหนยง1640701197164 25 139 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตชชจ  มสชงขวตญ1648900016116 26 87/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสดจภจ  ทตศนจ1100201669151 27 58/2 หมยช 1 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงบกษยมจศ  จสนดจรตตนน1648900030119 28 150 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรวสภจ  พตนธกนสน1648900015721 29 101/4 หมยช 11 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสตรทรตตนน  ชยสกวรรณ1648900025042 30 23/1 หมยช 9 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวสภจรตตนน  อสนทรจช1648900016442 31 107 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตตนจภรณน  มยลทจ1648900018551 32 26/2 หมยช 2 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปรจถนจ  แสงอรกณ1110201242891 33 33/1 หมยช 2 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 5 / 3 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 24 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 5   หหอง  4

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 17  15

ชชชอ - นจมสกกล

 32

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยสรชตช  เกสดททชสกด1640701194424 1 46 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยภจนกวตฒนน  โนรจ1648900012391 2 10 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยคมสตนตน  มจกยส้ม1648900018101 3 61/2 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพงษน  มสดชสด1640701198691 4 58 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐศตกดส์  นตดชชชน1648900014288 5 87/3 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกบองภพ  ไทยบกตร1648900026227 6 64/1 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยวสกพล  ยอดใจ1648900022400 7 188/21 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนฤเดช  แกบวนจค1110201259807 8 25 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยตกลจ  วตฒนธรรม1103703504452 9 34/4 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสรพงศน  กมล1640701202575 10 10/2 หมยช 4 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนบดท  ศสรสเมชองยม1648900015373 11 42 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกนกศตกดส์  เคลชอบแกบว1648900023112 12 18/1 หมยช 4 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยศรกต  สสนนจศ1648900024739 13 33 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเฉลสมชตย  จท้วรรณ1640101394431 14 95/16 หมยช 1 ต.บ้จนกล้วย อ.เมชองสกโขทตย จ.สกโขทตย

เดดกชจยธวตลวตฒนน  จตนทรนสสงหน1648900017457 15 106/1 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนชตย  มตชงปรสก1648900016221 16 28/1 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐวกฒส  นจคกล1648900017864 17 45/5 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรหมพร  สกขแกบว1104300525983 18 42 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนจภรณน  ชตยบตน1640701199124 19 57 หมยช 6 ต.คำปชจหลจย อ.เมชองมกกดจหจร จ.มกกดจหจร

เดดกหญสงกมลชนก  ยตนตนวสเศษ1539900801338 20 7/1 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศกภกจนตน  นวรตตนจรมยน1648900017562 21 202 หมยช 9 ต.เขจแก้วศรทสมบยรณ์ อ.ทกชงเสลทชยม จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐกจนตน  พทชงกรสม1648900021292 22 28/2 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปปยะรตตนน  คจจนึงครวญ1640701196869 23 59/1 หมยช 6 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอจทสตยจ  โตพตนธน1648900021161 24 111/3 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐธสชจ  พละทรตพยน1648900025476 25 44/6 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสณณพตต  ซจหนเนอรน1648900016485 26 108/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกนกวรรณ  เพดชรสกวรรณ1100703477371 27 46/4 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกจนตนทสตจ  สตงขนทบวม1648900021268 28 77/2 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชลธสชจ  โปรยงนกช1648900015519 29 33/1 หมยช 4 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรสวสภจ  อชจจปลตชง1648900016680 30 17/1 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจกฑจมจศ  นบอยเนทยม1648900020822 31 7/6 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจรรยพร  สตชงสอน1648900020571 32 2/2 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 5 / 4 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง

25/04/2556 12:17:07พสมพนเมชชอวตนททช 25 28/



64020112  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

6402  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปปที่ 6   หหอง  1

รายชื่อนักเรียน   ปปการศึกษา 2556

รวมหญญงชาย

เลขประจจจตตวประชจชน

 8  32

ชชชอ - นจมสกกล

 40

เลขททช ททชอยยย (ตจมทะเบทยนบบจน)

เดดกชจยคมกฤษณน  อยองเมชอง1640600325566 1 34 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเกทยรตสคกณ  กลมกลยอม1648900009381 2 42/2 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกรวสชญน  ชจตสสกทธส์1648900009802 3 15 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรชตะ  ดทสตงขน1640600333640 4 100/2 หมยช 4 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกกลวตฒนน  พตฒนศสษฏจงกยร1640600333798 5 19 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนสส  พฤกษสกจนนทน1509966159375 6 455/57 หมยช 6 ต.สตนทรจยน้อย อ.สตนทรจย จ.เชทยงใหมช

เดดกชจยธนกฤตส  อสนเจชอจตนทรน1648900011084 7 145/1 หมยช 1 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยมสนทรน  นพนรสนทรน1648900002581 8 116 หมยช 7 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธวตลรตตนน  ปปปนดท1659902063287 9 111/17 หมยช 7 ต.บจงระกำ อ.บจงระกำ จ.พสษณกโลก

เดดกหญสงณตฐณสชจ  กจฝจก1648900000457 10 8 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรกยงอรกณ  อบนวงษจ1648900006412 11 37/6 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรจงคณจ  ปรกงศตกดส์1648900007613 12 8 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงลตกษสกจ  สกวรรณวงศน1648900005408 13 107 หมยช 10 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงตวงรตตนน  หลตกคจจ1349901132636 14 78 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนสหรรษจ  ภตยลท้1139800050466 15 6/1 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวชสรจภรณน  นจหกยน1640600334981 16 36/4 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเยจวภจ  เอทชยมศรท1640600328221 17 34/2 หมยช 5 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเสจวลตกษณน  เกสดททชสกด1648900002018 18 52 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐณสชจ  พกยมไมบ1648900008636 19 3 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนพร  เกทชยวพตนธน1648900008130 20 15/2 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนจภตทร  ปปญญจกร1659902077504 21 9 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตฎศมล  นยวมนวล1648900006021 22 89 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐชยจ  เตชอนสตส1648900004525 23 52/4 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปฏสมจกจญจนน  ทสนกร ณ อยกธยจ1659902110463 24 462/5 หมยช 8 ต.สมอแข อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

เดดกหญสงนลสนทสพยน  วงศนโหบ1648900005653 25 204/2 หมยช 11 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฎนรสนทรน  กระจยจงศสรส1648900004622 26 74/7 หมยช 8 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงปปยะฉตตร  ประกจศพสภจค1648900006692 27 64/5 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐฐจพร  เทพภตกดท1648900007117 28 95 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสรพรรณ  ภยยสกกล1648900004436 29 34 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงศสรสอนงคน  คงเวทยน1648900010240 30 29/1 หมยช 2 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตชชจ  สกพรรณพร1640600330594 31 165/3 หมยช 7 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรภตทร  สตงขนทอง1659902120566 32 182 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกพสชชจ  อสนตกบย1648900004878 33 75/5 หมยช 1 ต.บ้จนไรช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนจฎนภจงคน  สบมกลสชน1119902013349 34 81/1 หมยช 7 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนรสศรจ  สจจเนทยง1648900001305 35 79 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรสวรรคน  ตกบมตบอ1239900344207 36 117/5 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนภตสกร  มสชงมสตรวสบยลยน1659902101715 37 96 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสตรนวฏท  ฉกยฉจย1648900007834 38 59 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธมลวรรณ  เสชอจตนทรน1648900004509 39 5/1 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงกตญญจรตตนน  ลจจดตบ1648900005351 40 1/22032 หมยช 1 ต.บ้จนคลอง อ.เมชองพสษณกโลก จ.พสษณกโลก

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 6 / 1 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เดดกชจยพงษนภยมส  มตชนคง1640600334409 1 29 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอรรถพล  กระมล1648900002841 2 79 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนศตกดส์  ปจนจตนทรน1648900001437 3 57 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยฉตตรดนตย  อสนทรมจศ1648900006404 4 27/5 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยนจวจ  จตนทรนโท1648900001496 5 10 หมยช 4 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธวตชชตย  กลจงวงษน1648900005483 6 31 หมยช 2 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอจนกภจพ  อกปวจณสช1640101389224 7 181 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยปรเมศวรน  แกบวมกกดจ1648900009705 8 54 หมยช 2 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทรน  สจรบกญมจ1648900005645 9 2/4 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภจนกพงษน  สกมจลจ1648900001674 10 42/3 หมยช 3 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกรรชตย  เขทยวแกบว1648900005777 11 34/11 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกทรตส  เดชสสรสยจภรณน1648900008105 12 188 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนจยกต  ภสลจลตย1629900606127 13 170 หมยช 1 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรตชชจนนทน  วตฒนรกจสรจพตนธน1648900009934 14 3 หมยช 11 ต.นจขกนไกร อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยฐปกร  เงสนมทศรท1648900006960 15 52/2 หมยช 1 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยณตฐพงษน  ปปญญจรตต1368600000632 16 17/4 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเจษฎจ  จตนทรนอสนทรน1648900014547 17 11/1 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอมรเทพ  สตงขนประสสทธส์3102001448141 18 225/87 หมยช 4 ต.บจงแคเหนชอ อ.เขตบจงแค จ.กรกงเทพมหจนคร

เดดกชจยกสตตสพตฒนน  จบอยสยงเนสน1659902152352 19 100/2 หมยช 6 ต.ลจนกระบชอ อ.ลจนกระบชอ จ.กำแพงเพชร

เดดกชจยสสทธสพร  ศกขศรทไพศจล1100201623541 20 915 หมยช 1 ต.บจงยทชขตน อ.เขตบจงพลตด จ.กรกงเทพมหจนคร

เดดกชจยเตทยว  เดชจศรกตจชตย2520101017407 21 29/17 หมยช 5 ต.น้ำรึม อ.เมชองตจก จ.ตจก

เดดกชจยอจนนทวตฒนน  พสมพนศรท1640600333950 22 129/1 หมยช 1 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจตนทรนจสรจ  เลชชอนลอย1648900007028 23 48/1 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรธสภจ  คจจเกลท้ยง1648900004665 24 11/1 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงธนตญญจ  สทดจ1640101376882 25 29/1 หมยช 3 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงโมณจญจ  นวลชชชน1101801189151 26 50/2 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอสนทสรจภรณน  เนทยมทอง1640600334069 27 11 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภตทรพร  หลจจพรม1648900001135 28 46/2 หมยช 2 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงเนตรนจรท  สกวรรณรตตนน1648900006072 29 32/1 หมยช 5 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสกพตตรจ  รยบธรรม1648900001500 30 48/1 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรตตนกมล  นตนไชย1509966193476 31 56/4 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพสยดจ  พรบอมวงศน1648900013460 32 26/1 หมยช 5 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอตยยนลดจ  ปวงขจร1648900015403 33 8/3 หมยช 3 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงประทกมพร  ขลตง1640600326911 34 127/1 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภรรคพรรณ  สกขอรยจม1101501131769 35 34/16 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงชกตสชนมน  กตลยจณมสตร1648900007931 36 122 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจกฑจรตตนน  นจคชม1648900007371 37 82 หมยช 4 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฏฐนจฎ  ไพรรณ1648900013583 38 29/1 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )

ลงชื่อ ลงชื่อ

ครรประจจจชชชนประถมศศกษจปปทรท 6 / 2 ผรผอจจนวยกจรโรงเรรยนอนนบจลศรรสจจโรง
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เดดกชจยสกรยกทธน  เชยวตดเกจะ1104300429020 1 8/1 หมยช 1 ต.เมชองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยจสรพงศน  มสชงขวตญ1648900001381 2 9 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยโยธสน  รสดทสม1648900007494 3 61 หมยช 7 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยรณชตย  ศรทฤทธส์1648900009161 4 65/1 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธทรภตทร  นจจพจ1640600334832 5 88 หมยช 8 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยขจรศตกดส์  มะลสสอน1102003352730 6 99 หมยช 3 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยมนตสนตนทน  หลจจสกข1648900002395 7 34/1 หมยช 5 ต.วตงใหญช อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยเกตกพนธน  พกฒลบ1648900011521 8 101/2 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยชยภตทร  เลสศล้จจ1640600333020 9 91/3 หมยช 3 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยอตฐลจภ  โตอะถม1648900001089 10 102 หมยช 5 ต.วตงลึก อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยตะวตน  เฉลยสจร1648900006935 11 38/5 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยสกขภตททน  ปปญญจอตกโข1648900007966 12 4 หมยช 3 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกตนตสชจ  มตชนสวจทะไพบยลยน1640600328468 13 40/1 หมยช 2 ต.ยชจนยจว อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยภตทรนตนทน  จกบยคลตง1648900005343 14 36/4 หมยช 4 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนภยมส  หลวงแนม1640600333208 15 91/1 หมยช 5 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยพทระพตนธกน  จตดกจร1640600333674 16 20 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยฉตตรชตย  ตบนเดทยว1648900006463 17 70 หมยช 5 ต.บ้จนนจ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยภยรสพตนธน  อจรสยเศรษฐวกฒส1101501101941 18 220/1 หมยช 2 ต.คลองตจล อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยอภสวตฒนน  จสตมณท1640600327798 19 98 หมยช 4 ต.รจวต้นจตนทร์ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยธนวตฒนน  คจจเผชอก1102003264911 20 105/5 หมยช 2 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกชจยกตญจนวตจนน  สกวจนสชวงศน1659902104595 21 91 หมยช 4 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกชจยกจจพล  คงประจตกษน1640600327178 22 36/5 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงจสณหนจกฑจ  พึชงกรสม1640600325167 23 52 หมยช 2 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงมณทรตตนน  เอทชยมมยวง1648900008024 24 11/1 หมยช 9 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงนตนทสนกช  กจจทอง1648900007974 25 42/4 หมยช 3 ต.เมชองบจงยม อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวตนทนจ  เกสดศรท1640600332619 26 89/1 หมยช 1 ต.วตดเกจะ อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรมณทยจ  เพดชรนชนะ1640600327321 27 145/1 หมยช 6 ต.สจมเรชอน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงขวตญนภจ  นสลพตฒนน1648900009454 28 60/2 หมยช 4 ต.ทชจทอง อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรรณนสภจ  คชมจศ1648900002620 29 50/1 หมยช 8 ต.วตงทอง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภจวสนท  บกญมตชน1648900010380 30 42 หมยช 5 ต.บ้จนซชจน อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอภตสนตนทน  แสงมณท1129901645821 31 51 หมยช 3 ต.ทตบผึ้ง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงณตฐฐจพร  อจจยจทจ1648900006552 32 10 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงสสรสวรรษจ  วงคนโหบ1648900004673 33 9 หมยช 2 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงวรวลตญชน  สอนเททยน1102003379093 34 74/4 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงภจรดจ  ไชยวงศน1648900006005 35 20 หมยช 2 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงรกยงมณทกจญจนน  ถมยจ1119902003378 36 95/5 หมยช 14 ต.เกจะตจเลท้ยง อ.ศรทสำโรง จ.สกโขทตย

เดดกหญสงพรรณรจยณน  เอทชยมสะอจด1640701194483 37 139 หมยช 6 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

เดดกหญสงอรกณรตตนน  นบอยเจรสญ1648900006099 38 53 หมยช 5 ต.ปจกน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สกโขทตย

(                                      )

ขอรับรองววาถถกตหอง ขอรับรองววาถถกตหอง

(                                     )
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