
โรงเรียน    เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร รหัสโรงเรียน 49100003
จ านวนนักเรียน 175 คน จ านวนห้อง 5

ห้องเรียน ช้ัน ป. 1 ครูประจ าช้ัน 5        ครูคอมฯ  1

ที่ รหัสโรงเรียน 8 หลัก ช่ือโรงเรียน เพศ เลขประจ าตัวประชาชน Serial Mac หมายเหตุ

ช่ือ นามสกุล Number Address
92 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พิชญธิดา สพุร หญิง 1499900478112
93 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   นิธิพัฒน์ โภคสวัสดิ์ ชาย 1499900473048
94 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธรรศ จันทรสาขา ชาย 1499900478031
95 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พงศกร แก้วผลึก ชาย 1103100915507
96 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   นวรัตน์ ฟ้าคลึ้ง หญิง 1478600101268
97 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   สริภพ บุญลาม ชาย 1489900545804
98 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธนพล จิรพรหมเจริญ ชาย 1499900469431
99 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วีรภัทร พละศรี ชาย 1499900467072

100 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปุณยนุชส์ ทองขอน หญิง 1499900472688
101 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   กัณต์ฤทัย ยืนยง หญิง 1499900479399
102 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   รุจิราพร อุ่นตา หญิง 1499900478783
103 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   สริิกร จันทรา หญิง 1499900477639
104 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   อภิรักษ์ สร้อยแก้ว ชาย 1499900469849
105 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   นิธิวุฒิ หินโยธา ชาย 1499900485399
106 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ณันทภพ เสนามาตย์ ชาย 1379900308056
107 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   มนัชญา ยืนยาว หญิง 1499900471746
108 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   กัลยรัตน์ เรืองรักษ์ หญิง 1499900473421

โครงการแทบ็เล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย One Tablet Per Child โรงเรียนเอกชน

ช่ือนักเรียนภาษาไทย



109 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธนันกร นามอุทัย ชาย 1490700103435
110 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   กชพร ค าสทีา หญิง 1499900481971
111 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ญาดา รัตนวงค์ หญิง 1499900469636
112 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ศิรินญาภรณ์ ยืนยง หญิง 1499900469636
113 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปนัดดา พังภัคดี หญิง 1499900467323
114 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พนิตสภุา พุกอนันต์ หญิง 1499900473226
115 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธนดล สารครศรี ชาย 1349901372386
116 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   จิรวัฒน์ ทองจันทร์ ชาย 1459901147047
117 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พงศธร พวงพีภูดินันท์ ชาย 1499900471291
118 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   เจษฎา เจดีย์ ชาย 1499900474206
119 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   อารยา ทับชา หญิง 1379900312941
120 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ชินโชติ ป้องศรี ชาย 1409903467987
121 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   อดิรุช ลมงาม ชาย 1200901414898
122 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   เพชรรัตน์ ลม้ายจ าปา หญิง 1499900466947
123 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วรรณษา สกุลเดช หญิง 1499900473889
124 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ญาณิศา มุกดาอาพัทธ์กุล หญิง 1469000032240
125 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ ชาย 1499900471282
126 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วงศธร ทองโสม ชาย 1499900462569
127 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   หทัยรัตน์ ศรีสงัขาล หญิง 1499900475148
128 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วิมลณัฐ ขวานคร ชาย 1499900463671
129 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธนภัทร วรวิรุฬห์วงศ์ หญิง 1349901397028
130 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ชนกกมล คนขยัน ชาย 1499900477728
131 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ทัตเทพ นิมิตร ชาย 1499900465851
132 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ทิพรัตน์ อินปาว ชาย 1350101757030



133 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปภาดา อุทาพันธ์ ชาย 1499900476128
134 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   กัญญาวีร์ เจริญจิตร์ ชาย 1100703827682
135 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พัทธนันท์ จันทพันธ์ ชาย 1499900470286
136 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   สรวิชญ์ เรชิวงค์ หญิง 1459700032013
137 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปุญญิสา ทุมนัต ชาย 1499900465703
138 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ณัฐธิดา ทองดี ชาย 1499900481652
139 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วิรดา เชี่ยวชาญ ชาย 1499900470103
140 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ญาณภัทร วงศ์สรุเกียรติ ชาย 1341501477019
141 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ณัฐนันทน์ บุษดี ชาย 1499900474851
142 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วนัชพร ทะเสนฮด ชาย 1499900475326
143 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   เพ็ญพิชชา แก่นค า หญิง 1499900472050
144 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ชนนิกานต์ บุทธิจักร หญิง 1499900465053
145 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปานตะวัน ศรีส าราญ หญิง 1499900470171
146 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พัทธ์ธีระ สวุรรณดี ชาย 1499900480435
147 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   พิมพ์ลภัส ศิริโรจนะทรัพย์ หญิง 1499900480052
148 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธนภร ฉมิมานิตย์ หญิง 1499900475059
149 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   นพชรพร จันทะเล หญิง 1499900471444
150 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   นารีรัตน์ กัลยกรสกุล หญิง 1499900480991
151 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   อชิรวัฒน์ สลางสงิห์ ชาย 1469900734615
152 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ศรินยา จารุกิตติการต์ หญิง 1499900469016
153 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ภทรพร เสยีงเย็น หญิง 1499900467820
154 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   รติมา จ าปางาม หญิง 1669900553651
155 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ชลธิศ ศรีโยธี ชาย 1499900469121
156 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธีรพล รักพรม ชาย 1379900269395



157 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   กัญญาณัฐ คนไว หญิง 1499900476233
158 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วีร์สดุา สทิธิทองสี หญิง 1499900483167
159 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปิยะกมล ภูตะเวช หญิง 1499900464049
160 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วัชรนนท์ สารีบุตร ชาย 1103703986481
161 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธัญสริิ สงีาม หญิง 1499900463484
162 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปภาวรินท์ อุปเสน หญิง 1489900536961
163 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   รชดา ปัททุม หญิง 1499900474630
164 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปุณยวีย์ ใจช่วง หญิง 1499900467471
165 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ปิยะวัฒน์ ทิพย์มณี ชาย 1499900472165
166 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ธัญพิสษิฐ์ เตียบน้อย ชาย 1499900479895
167 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   เกรียงศักดิ์ ราษฎรดี ชาย 1499900482012
168 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ลาภินธร ทับมาลา ชาย 1479900686408
169 49100003 เซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   วรรณนิสา สจัจมุกดา หญิง 1499900475181

รายช่ือครู
170 49100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร วิทยา เสวนียานันท์ ชาย 3470200090616

171 49100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนิ สเุลิศ หญิง 3341600081969

172 49100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ภัทรียา บัวใหญ่ หญิง 3341800261430

173 49100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มยรุา ฉายพล หญิง 3490500416673

174 49100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร วิลัดดา ว่องไว หญิง 3490600056156

175 49100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ปยิมาศ น้อยทรง หญิง 3490100610944



ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับมอบอ านาจ

โรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

หมายเหตุ ต าแหน่ง
วันที่
โทร

ให้ท าใบมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับแทน และแนบเอกสาร คือ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต

และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับของ
                                        (                                                                             )                                               

1. โรงเรียนได้รับเคร่ืองและตรวจสอบเคร่ืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. โรงเรียนจะเก็บรักษาเคร่ืองไว้ในสถานที่ปลอดภัย
3. ผู้มารับเครื่องต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตเทา่นัน้ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไมส่ามารถมาได้ 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................................
(ชื่อ- นามสกุล ตัวบรรจง)

ขอรับรองว่าได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)       จ านวน เคร่ือง  ครบถ้วนตามจ านวน 


