
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๒,๕๕๑ คน ขาดสอบ ๔,๒๔๔ คน คงสอบ ๘,๓๐๗ คน สอบได้ ๖,๒๖๑ คน สอบตก ๒,๐๔๖ คน (๗๕.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ราชเกษม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกนิษฐา มีปญโญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายกรกฎ บุญผ้าทิพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกัมพล แซ่ว่าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกาญจนา สินโทวัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกานต์มณี แซ่ลี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงการะเกด เสวกวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายกิตติภพ สีมี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประดิพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกุลสินี แซ่ท้าว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายคุณภัทร ดีวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายจิรัฐ แซ่ท้าว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงจิราภา วงศ์วานศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายชญานนท์ รักษ์กล้วยไม้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายชนะ วงค์นามตระกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงชนากานต์ รัตน์วัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงชวิสา แก้ววังวร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายชาญวิทย์ สารทอง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แซ่ม้า

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายฐิติพันธ์ อยู่จุ้ย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงณัฎฐพร แสงหล้า

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐชัย ทองแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงดารา -

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ปาโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายธนกร แซ่ท้าว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายธนชล คู่ยิงยืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงธนนค์ นาแปง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ มโนวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายธนวัต ยศวิชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายธนาคิม จันทร์ประยูร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายธนโชติ ฟกทองอยู่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงธัญชนก แตงบุญรอด

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายธีรภพ บุญกัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายธีระพล ลมทวีวงค์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายธีรเดช ชูดวงจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธเนศพล สายสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงนฤนาท ยอดสังวาลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายนวพล ธรรมวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงนวยเนวิน  

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงนัทธิดา ทองไกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายปฏิพล ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายปญญา สว่างแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายปณณทัต วรศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายปณณวัฒน์ วรศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงปากุ๊ แซ่ลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายพงศกร แซ่ท้าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงพัชรศรี แซ่ท้าว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงพัชรากร บัวคง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงพัชรีพร เรือนปญญา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงพัณณิกา ฉิมสุด

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทาคำฟู

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายพิริยะ กุลปริญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายพีระพงษ์ อินทนนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงภคพร แพงไธสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงภัทรลดา สุวรรณทิพเนตร

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายภาคภูมิ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงรติมา พรมจิว

๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ แหยมนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงละมัย ทำเลดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงวรกานต์ ปอก๋อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายวัชรพล มันใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงวันวิสา ปุนนะวัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายวิทวัส ยอดเพ็ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงวิศัลยา สิติ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ แสงอรุณ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายศิราชัย แก้วจันทร์เพชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงศิวนาถ แสงธนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงศุภาวดี คำมนตรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสาวิตรี เสือนิม

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายสิรดนัย เซียงจง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายสิรวิชญ์ จอดนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสิรินญา บุญมาเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงสิรินี กาละศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสีวิกา ทิพานัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุชาดา น้อยบุญอยู่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุพิชชา เรืองศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

 
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายอติกานต์ โกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ย่อภูเขาสูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายอมร จอมย้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอรทัย ต่ายผา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายเจษฎากร ตามไทย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงเฌอฟา แซ่วือ

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อยู่คร้าม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เทศ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงเบญญาภา ทองไกร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายโภคิน แซ่ท้าว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงกิตติมา สีมี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ เกียวพันธุ์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงญาณวรรณ บุญยืน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงตะวัน แซ่ย่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปรภาว์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายปรัชญา วังภูมิใหญ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายยงยุทธ แซ่ว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงศิริยุภา สุวรรณจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุชาฎา ทองแท่งเหล็ก

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงเจษยา สูบเต็ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงไพลิน แสงว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงจันทรกานต์ นามอ้น

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายธนภัทร แจ่มวงษ์อินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายธนาวินท์ วงศ์ยะรา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงนพจิรา แซ่ม้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายนาธาร แสนลี

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายนิรัชพร แซ่ว่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายปกรณ์ คำทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงปาริญา ผดุงวงศ์สกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงมาริสา สุขประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายสารินท์ แซ่จาง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงสุปรียา ใจชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายสุริพงษ์ แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายอนุพงศ์ ทองกลาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงอรพิมล ปนตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกรวิลท์ สังฆนาค

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายกฤษฎา กฤษณากาฬ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายกฤษฎา ผิวคร้าม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงกัญญาภัค ตัวมาก

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายกิตติพงศ์ ชาติไทยเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย คุ้มศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายคทาวุธ ขอนแก่น

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงจรรยพร สะใบบาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๑
นางสาวชญาดา ปยะคิรินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงชญานี แซ่ซ่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ประชาสนธิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายชัชวาลย์ คำบาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงชิดนภา ทนตรา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงณัฐกมล สรรพค้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงณัฐณิชา พุกวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายณัฐนนท์ พรมสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายณัฐนันท์ พันธ์พืช

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธนกร ทำสีนาค

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายธนกร บัวโค้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายธนภัทร เพ็งอำไพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายธนภัทร แสงอุ่น

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายธนารักษ์ ดวงแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายบัญญพนต์ เสิกกันยา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายปญญา คำสนอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงปาริชาติ สำราญศิลป

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงพัชราภา จันแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทุ้ยแป

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายภราดร หลงประเทศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายภัคพล แสงอาวุธ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายมงคล บุญมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ เพชรกำแหง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายรักษ์ แซ่กือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายวรายุส สมเงิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายวิศรุต สุทธิบุตร

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ -

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายศราวุฒิ จันทรรักษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงศิริมา วรรณศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงปวริสา วงค์เครือสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายสมพงษ์ อำไพวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายสาทร แซ่ว้าน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายสาทิศ แซ่ว้าน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุชีรา สุขคง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวหลวง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงสุพิชชา สาททอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงสุพิชญา แจ้งพร้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงสุมิตา นิยม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงอนุสสรา ทองดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไผ่สุวัณน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงเจนนี

่

แซ่วือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ จันคูณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายเอกรินทร์ ทะดวง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงชลิตา พรมมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ หงษ์ทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายต่อตระกูล กาญจนกำแพง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายปราเมศร์ ยมเกิด

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงปริศนา อินหัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงพิชญามล ปอกสอน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายวรากร โคไธสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงวันสงกรานต์

เหมืองสาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๓
นางสาวศิรินทร์รัตน์ แสนลี

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงเกสรา กัญญา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เกิดผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายจรัญ จูหลำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๗
นายณัฐพล สละใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายภูวดล ประชานิยม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายสุดเขต แก้วสุก

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๐
นางสาวนงนุช เฉลิมเจริญกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๑
นายนพรัตน พุทธปรก

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๒
นางสาววรางคณา จันทร์เทศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๓
นางสาววราพร ดนัยนารีกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๔
นางสาวศิรดา นาวี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๕
นายศุภชัย สีบัวลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๖
นางสาวจิราภรณ์ ชนะพรม

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๗
นายธีระ ใจสม

๐๖/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายชยกร สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายชัชพล เนตระกาศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปวีรัตน์ เขียวสีทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุนิษา เหลือบุญนุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงอมิตตา เอนโดะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายเตชณัฐ แจ้งสว่าง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา กาตะรง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายกฤษฎา สับนก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงจันทนิภา กระจา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงณัชชา เสือนิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงทิฐินันท์ ทิมแหง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายปญจพล สุขจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงพัชรา พรมฟก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายรัชนาท กรวยทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สลับสี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสงกรานต์ แม้นด้วง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ดาษเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายสิวพร อ่อนแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุภาวินี สายยิม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายอธิพัฒน์ ธรรมสอน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายอัศวิน พลปราบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงกนกพร คมปลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ดีเมฆ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงญาณิศา จันทร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายณฐภัทร ชำนาญจุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายณัฐนนท์ แหยมนาค

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงณัฐนิชา คำอินสม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงทิพย์มณี แหยมนาค

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายธนัตถ์ เสือนิม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงปาลิดา แหยมนาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายภัทรกร โมมีเพชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เกตุเถือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงลลิตา แตงบุญรอด

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงวันวิสา ระถาพล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายเจษฎา วันทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงเบญญาภา แหยมนาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกรกนก พลปราบ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายคันธารัตน์ บุญมาพาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงจรรยพร เทศมาก

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงจันทร์วลัย เผือกบุญเกิด

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายจิรภัทร จูมาศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงจิราพร แก่นจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายชญานนท์ อิมเอียม

่ ่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายณัฐภัทร จิวสายแจ่ม

๋

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วถึง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายธีรวัฒน์ พวงอำพัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายนัทธพงศ์ ปญญาเทียง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายพงศกร สุขสายอ้น

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายภัทรชนน เพ็งอำไพ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงภัสสร แสงขันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายยุทธนา เอียมหมวก

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงระวีวรรณ สงวนชม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงรัตนพร พลปราบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงวรณัน เกตุทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงวลัยพร เอียมจรัส

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายวันชนะ อารีเอือ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงวาสนา เพิมสุข

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายศุภวัฒน์ มันใจ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงสุพัตรา พรมฟก

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงอรดา ภูคงคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงอริสา สังข์กลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงเวธนี ม่วงมิตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงกชกร กาวินา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายณัฐนนท์ มาลี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายธีระพันธ์ บัวสะอาด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายภาคภูมิ ด้วงคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายศิวนาถ ทับเบิก

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิมเอียม

่ ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนพรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกมลชนก หอมบุบผา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายจิรายุทธ จรุฉาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงชลธิชา บุญช่วย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัฐชาวรรณ จันทร์สุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายธนกฤต สุขจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงนินทการ นันจักร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายสุธินันท์ จูมาศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายสุภัทร ภู่พรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายอัครพนธ์ เสียวสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงเกวลิน ภู่ระหงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายกานต์ นิพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงชญาพัฒน์ ราชรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงณัฏฐชา ฤาชาญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘ / ๑๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุปผา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงทรรศนีย์ เอมอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายทักษ์ดนัย อ้นจ้อง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายธนาธิป ราวิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงธัญสมร พุ่มมณี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายปยพัชร์ ฟกทองอยู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงมุนา ไม่มีสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายวิริทธิพล

์

สุขจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายสรวิชญ์ ลีฮ่วน

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายกฤษณะ ฟกทองอยู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงปยฉัตร ลาช่อง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงวีรยา ภูมี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ อ่อนน้อม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา อิมเอียม

่ ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงเขมจิรา สัสดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายเอกภพ เครือกลัด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ อินต๊ะลาศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายณัฐนันท์ อาจรอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุชัญญา ทินอ่วม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

กลินบัวหลวง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอลิชา อนุพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ฟกทองอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายธนพล สอนบุญเกิด

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงวิภาวัลย์ บัวจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงสุฑิตา กอบโคกกรวด

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายอนุชา พลเยียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงจิรภิญญา บุญเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงธนาภา ฟกทองอยู่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงรัตน์ฐิการณ์ กฤษดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายศรุต คล้ายบุญโต

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงกุลชา ฟกทองอยู่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ กลินประทับ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงปริยา ชาดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงอโนชา ดีเมฆ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงกลินบุปผา

่

-
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายจิรุพันธ์ รัศมีโชติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร อ่อนคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เลิกสายเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายธนกฤต อินทร์จันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงธนภรณ์ คำเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายธนภัทร เกตุประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงธัญรดี พึงทองคำ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายนพรัตน์ จีบกลำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายนราวิชญ์ ชลารัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เอมอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายนิรัติศัย กุลกลม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงปณิตา อ่อนจิว

๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายปพน เขียวสีทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงปยวรา ฤทธิกระจาย

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายพงศกร ยศวิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงพนิดา ยิมแย้ม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรนภา ทองคงอ่วม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวหลวง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายพีระพัฒน์ นุ่มปรางค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายภาณุพงศ์ กาดำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายรณกร โทนสังข์อินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงรัตนพร เขียวสีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายรุจนโรจน์ ปูสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายวีรวุฒิ นุ่มปรางค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายสิงหนาท อยู่เลิศลบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสิรินทรา พรมฟก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงเบญญาภา ดีเมฆ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายศุภชัย อยู่จุ้ย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายเมธาวุฒิ แก้วเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงชัญญานุช เพชรทิม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงกณิศา แซ่เลียง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกคำแดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ หลำคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงกรรณิกา เตสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายกฤตภาส ทองสำฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมีแสน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ วันบุรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงขวัญเนตร แซ่โค้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ทองวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ปนโต

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายชนาภัทร พรมเจียม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงชลธิชา ปะตังทะสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายฐิติกร ผลถวิล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ระวังปา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตตา ติดประมาณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงณัฐกมล จิตตประวัติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐชญา บำรุ่งแจ่ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายณัฐนันท์ เนตรสว่าง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายณัฐภัทร วงษ์ทิม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญถนอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายธนกฤต ศรีธุวนนท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายธนดล เกตุมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงธนพร จันขู

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ พลนงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงธนัญธรณ์ สายยิม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงธนิตา นิมิตลำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงธัญชนก จากสูงเนิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงธัญรดา เครือตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ตันคำสืบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายนพณัฐ วงค์ษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส หลำคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงนิลประภา ตาละสา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงบุริมนาถ สุทธหลวง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายปติพัฒน์ หมืนพระโกฎดี

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงปพิชญา สอนชาวเรือ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงปภัสร สุขใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงประกายดาว มณีปญญา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายประวันวิทย์ ดีพิจารณ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายปรเมศวร์ คล้ายคลึง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงปณฑิตา จันทร์แดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายปณณวิชญ์ แก้วโชน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงปาริตา หมืนใจสร้อย

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายพชรพล ศรีมันตะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงพนัสวรรณ มูลทองสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงพราวรวี ยศม้าว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงพัณณิตา พันธุ์พืช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงพิชชาภา ชัยชาญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงพิมพ์พิศา กุลฉิม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงภัทรมน จันทะโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ อุตยันต์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ รายะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายภูริภัทร บุญเม่น

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงภูษณิศา กนกลภัสปรีดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงมาริสา มีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายรัตนากร ขำรอด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงวนัชพร สุวรรณวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงวรดา ฟูกูม่า

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายวราชล ปุญติวานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แจ่มไทย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายวริทธิธร

์

สุขพลอย
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงวลัญช์รัตน์ จันทร์อ้น

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงวีรภัทรา ต๊ะวัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงศิรภัสสร พร้อมมูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงศิริพร สืบสายจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงศิริพรรณ สืบสายจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ทองแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงสวิชญา มีลักษณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงสิรินดา สรงนวล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสิริพรรณ ใจอินถา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

มูลงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุวพัชร์ แสงจุ่น

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงอักษราภัค อัตโตหิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอัญรินทร์ ธนสินอมรพงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายอานุภาพ พุทธัง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายอุกฤษฏ์ เปนพนัสสัก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายอุดมทรัพย์ มันคง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายเชิดชูพงศ์ ยมเกิด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงแพรไหม จำปาทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงไปรยา ศรีนวลไชย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกชพรรณ คุ้มปริยัติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายกรวิชญ์ เกตุทองคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายกฤตนัย ปวนคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายกฤษฎา ปาระกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายกษาปณ์ สะละโกสา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายกิตติกัญจน์ กันทะวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฉิมสุด
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายคณิน วราสินธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายจักรภัทร สายปาน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงจันทนิภา บุญมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายจิรภัทร วงษ์พานิช

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายจิรายุ ยศสมุทร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายฉัตริน คุ้มครอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงชนาภา ทิวงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายชยพัฒน์ ประทาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายชยากร อินทรฉิม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายชวัลรัตน์ ปฐมลาโภ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงชุมพูนุท คุ้มแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายชูเกียรติ บุญประภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายฐปกร ทรัพย์สิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายฐิติพันธ์ ไชยโอชะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายณัชพงศ์ ดำนิล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงดลศิริ บุญเปรือง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายทรรศพล หมูล้อม

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายทักข์ทอง ทองดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายทีปกร หอมตลบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายธนกร ทัพผึง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายธนกร นุชรุ่งเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายธนพนธ์ เพ็ชรกำแหง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงธนิษฐา อินทฉิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายธราเทพ กาละจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงธัญกร เทียงบูรณธรรม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิลาวัลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงธันยมัย จ่อนด้วง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงนภาวรรณ เตสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายนวพล สังข์คำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายนาวิน แก้วสกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายนำพา โพร้งพนม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายบุษกล ศรีบุญเรือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายปฐพี แก้วสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงปยุดา พรมวงษ์ปอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายปรวิศร์ บุญลือ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายปวริศ เก๊าคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายปญจพล ทองไทยนันท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายปญจพล สร้อยเพ็ชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายปาฏิหาริย์ สายเสือ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงปาริฉัตร เทียนพานิช

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายปติวัฒน์ กิจสมานมิตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงปยาพัชร สุขใส

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงปุณยรัตน์ ประดิษฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายปุริม แสนเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายผดุงเดช ดลสา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายพรรษารักษ์ สวัสดิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายพรรษิษฐ์ ไข่มุขเลิศฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายพสธร ทองไทยนันท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพัชรดนัย แสงแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายพัฒน์พงษ์ แสงโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายพัทธดนย์ พรมมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายพิชุตม์ พรหมลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงพุทธิชา สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายภัทรกร สุยะวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายภัทรพงศ์ สังสีแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายภัทรพล ทวีสมบัติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายภาณุวิทย์ งามสมฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายภูดิท สุพนธนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายมนต์ธราดล มีสวนทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายยศกร อนันตศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายรชต สุกไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายรฐนนท์ สอนคุ้ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงธมน เพชรเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายรัชพล ยิมแย้ม

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงรัญชิดา ศรีคชไกร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงรัฐมน บุญอินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายฤทธิเดช พงษ์ธีรภัทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงลักขณา จูมผา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงวรัญญา สอนติบ

๊

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงวริศรา ปญญาครอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายวีรภัทร ตะยะราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงศรีวลี สุขนันตพงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายศิรวิทย์ เมืองหลวง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายศุภกร ประชากูล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายศุภก์วุฒิ ทิพยะจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์โต

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายสรวิชญ์ อุดมเกตุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายสรไกร มีพา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสินินาฏ แสงกระจ่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายสิรภพ ใจตูม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงสุพานิชชา รอดฉำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายสุวัชชัย แจ้งพลาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ มันแก้ว

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายอัครพัชร์ ไผ่พงเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายอัฐพล แผ้วเกษม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายอิงคศุรัฐ ทาปน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายอิทธิเดช เต็มเปยม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายอุชมาน นาซวีคารีม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายเบญจพล สาโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงเพลงไพเราะ สุขสบาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายไชยวัฒน์ สุดหอม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงณัฐชา ใจงาม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงดาราพร สมเกียรติคีรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายนครินทร์ จิวปญญา

๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงปวิตรา มีมาก

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ สวาทนุช

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา ผัดแสน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๑๙
นางสาวศิริกร ประการแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงกิตติยา -

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายชนธร -

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองทา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายธนพัฒน์ หงษ์เขียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงผ่องศรี -

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงพลอยใส -

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงวรินทิพย์ -

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายสมชาย -

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงนันทิดา -

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงหลุ่ยหลุ่ยโฉ่ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายโอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๑
นางสาวลัดดา -

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงภาสินี พุ่มกล่อม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงเมธาพร สิงโต

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงคณนาถ เนืองเอม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงศกลรัตน์ ลำเต็ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์หอม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงกนิกา วงษ์เดียด

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงมนฑิตา วัดพุ่มพวง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุปรีพร้อม

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงวรัชญา จันทร์นิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงศศิธร เพชรสุวรรณ์

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงศิรินภา จันทร์หอม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๓ เด็กหญิงภรณ์ชวรรธน์
ตระกรุดแก้ว ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายคณัสนันท์ คุ้มภัย

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

เครือทัพ
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายธนพล อ่อนพรหม

๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายมาฟาร์ เต็ดไอ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายทวีโชค เนืองกลิน

่ ่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงดาวเรือง บัวชมพู

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายทัตพงศ์ แซ่ม้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงสุธิดา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายอภิชาติ คีรีถิรกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายไกรวิชญ์ กระจ่างพายัพ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายคมกริช แซ่ม้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายชยธร ลีหิรัญเจริญกิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่โซ่ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายธนพล วงศ์วีระชาติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายธีรนัย ฤทธิชัยเจริญ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายธเนศ แซ่ซ้ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายกันต์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายกันต์ธร เดชทวีป

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายกุลธร แซ่ท้าว

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงชลธิชา หม่อโปะกู่

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๕
นายประกายสิทธิ

์

กีรตินันทกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายพงศ์เทพ แสงพลเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายพิชัย พนาลัยเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายพิตตินันท์ โปต๊ะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายพีระพล สุวรรณไตรย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมพ์ขันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายภุชงค์ แซ่หาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายวรากร ใจเปง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายวินัย จันดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๔
นางสาวศรีไพร แสงสว่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ม้า

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงสุนิศา แซ่กือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายสุภร คีรีมนัสกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๘
นายอัมรินทร์ อินทร์โสภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายไกรวิชญ์ วัฒนายังยืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๐
นายชนุตร์ นันทหาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๑
นางสาวชัญญานุช แซ่ม้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๒
นายธนพล คีรีเกียรติภูมิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๓
นายธเนศ มาเยอะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๔
นางสาวพิมพ์ แซ่ม้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๕
นายพีรภาคย์ กมลปราณี

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๖
นายภัคพล แซ่ฟุง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๗
นางสาวภัทรานิษฐ์ เตยะสิงห์ขร

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ศิลปชุมพล

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๘๙
นายลือชา ตระกูลดาวกนก

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๐
นายศิรวิทย์ กวินวาณิช

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายอดิเทพ แสงม้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๒
นายอภิวัฒน์ ท้าววัฒนากุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๓
นางสาวจันนิภา สีมู่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๔
นางสาวจิดาภา แซ่ม้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๕
นางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งมัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๖
นายธงศักดิ

์

แซ่เฮ่อ

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๗
นางสาวนันทิกา แซ่เล้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๘
นายปฎิพล ปลูกปญญาดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๕๙๙
นายสุทัศน์

ตระการแจ่มจรัส
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๐
นายเทพปญญา ตระคร้อกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๑
นายสิรวิชญ์ สายยิม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๒
นายพรรษชล จิวใสแจ่ม

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นึงเงิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายจีรพงษ์ แก้วสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ พุฒขาว

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายปฎิพัทธ์ พลอยสีสังข์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายณัญวุฒิ มันแก้ว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายธนธรณ์ โทนสังข์อินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายจิรายุ ทิพย์มนตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายกรกฏ แก้วบุญธรรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายกฤษฎ์ชญา พิพิธธนาพงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายไกรสร ดาษดืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายณํฐกร จักกาวิละ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายณํฐดนัย หาสอน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายเดชดนัย เสากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายเดชาวัต อินหมี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายธนภูมิ คำอาบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายอนายุต สง่างาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายปริพัตร สืบอ่อน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพงศกร สุขเกษม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายพิพัฒน์ นิตยระวีวาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายรัฐพงศ์ ปรีชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายวีรภัทร หม่องสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายศิรวิชญ์ สายสุภาเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายศุภกฤษฎิ

์

ชุมภู
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายอธิเทพ สอนคุ้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายภัทรพล อ่อนนุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายสิรวิชญ์ สุนทรชัยบูรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ ทองเฟอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายจอมพล มูลสี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายปณณภัทร ฉายสุริยะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายมนตรี กองเพ็งศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐพล ปนสาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายธนกร ชาติรัก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายวีรภัทร หลวงแปน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายวสุพล บุ่มมี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายปารเมศ พรมเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายกฤษณะ มะยมหิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายกฤตยชญ์ มันมาก

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายธนวันต์ ชาญฟน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายจารุกิตติ

์

บุญทอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายวรวิทย์ ดำรงค์กูลสมบัติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายภูชิต สว่างศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ คนแฉ่ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายวัฒนชัย สุขพิรุฬห์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒ ทับทิมเทศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายนคริทร์ จันทร์สายทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายอนุสรณ์ เปยเอียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายนลิน แฟงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายสุวิช นวะแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายวิทวัส คชรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายณัฐพล ศรีคำดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายณัฐพร ชูพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายศักดาวุฒิ ทวีศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายพีรพล โนนบุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐพล เสือนิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายเปาบุ้นจิน

้

(-)

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายพีรพล ปุระรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายวงศพัทธ์ รัตนศรีโสภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายเจษฎากร บุญจีน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายเขษมศักดิ

์

เซิบรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๓
นางเบญจา เชียงทา

๒๑/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๔
นางชมพูนุช สอนไว

๐๖/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๕
นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๖
นางสาวศรัญญา จิวเทศ

๊

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๗
นางสาวกนกนิภา รอดโทน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงอารีวรรณ สงเชือ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บัวเปง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๐
นางสาวจิราพร เพิมเขียว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงสุธามาศ แสนจ๊ะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงสิริวิมล ชุมพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงสุพิชชา บุญนาค

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงภัณฑิรา มานิล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงอภิญญา เกิดมีโภชน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงทัศวรรณ เนียมก้อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา หม่องสา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ ตาสว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงรุจิษยา หมายมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงจรุงทิพย์ นามาก

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงกฤษดา ธานี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงเจนจิรา กองคำสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นารัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงบุลิน แสนลี

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงเมษาวรรณ สุ่มประเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงนันธิดา มันมาก

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงธนพรรณ พิลาฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงชนาภา ทองคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงสุพรรษา ปนแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหล็กเพ็ชร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงพิชชาภา มันหนู

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงนันทนา เจริญสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงสุนิชญา แก้วปู

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงศิริพร แสนจ๊ะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงมุทิตา พัฒนาทวีกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงจริยา มากอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุมิตรา ชัยฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงมณฑิตา สินจา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงจันทมณี กันธุ

๑๙/๓๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี สวนาส

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงพัชราภา อึงปน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงวาสนา เริงศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงตะวันฉาย เขตรขันต์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา นวลศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐชา เกิดบุญมาก

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์ สุราภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วจะนะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ แสงทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงชลธิชา คงเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงมุ๊ตุ๊ (-)

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงพัชรพร เชียงลอย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพัชรีพร ญาติกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงนวศรณ์ บุญทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงณัฐกมล กรมาหา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงรัชนีกร เนือไม้

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงธิติมา สกลรัษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงรำสิริ หนุไชสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ธิใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จินตะสุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงอรวรรณยา จัยหา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงธนีนุช โรจน์วชิรบูรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ เสากุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา แสนใจมูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สุรังษี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงอารียา กันฑาบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายณัฐพล เชือดี

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายวรปชญ์ ยาดิบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงอภิญญา นาคทองอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอาภาวรรณ ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายชัยณรงค์ สุรังษี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายธนญชัย สอนมัง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงปวีณา สอนมัง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายเสรี ร่มสีม่วง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงกรวรรณ มงคล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงลักษณาพร เพ็ชรพิริยะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงวนิดา ชืนอารมย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายสิรวิชญ์ แสนใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โพชิตกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายธนดล มันภักดี

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายธนา มิงดอนไพร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายฉันทพัฒน์ ปลันธ์ผดุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายธวัชชัย ศิลพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายอัศวิน ขัดเคลือ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายจิรวัฒน์ นาคสวัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ เขียวมูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายสุริยา เตียวปนมิตร

๋

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงญาณิสา พูลผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์พุฒ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายวีรภัทร แสนบุญเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายสันติ บุญนิธิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนปญตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายโยธิน จินะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายคมสัน จันทร์ฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ วรรณโก

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงจิตราภรณ์ สายพิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงจิรภัทร ขาวผ่อง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายณัฐพล เครือน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายปกรณ์ ไทยสุริโย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงปทิตตา ทับก้อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายพิสิษฐ์ มันภักดี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงวรัญญา เนียมก้อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายอนุชา บัวปาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ตึงจ๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ พุฒิสาร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงกัลยาวดี สร้อยเพชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงชลิตา สาคร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปาณิสร พุ่มพวง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพรพรรษา แก้วเนตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงสิรินญา สัตปานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายเอกรินทร์ พุ่มพวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายชาคริต หมืนเข็ม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายเดชาธร ศรีสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายวรพล สีเผือก

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายศุภวิชญ์ จวรรณะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายสุริยา ดิษฐนุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายชานน เพ็งเลิก

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๗๙
นายกมล สิงห์จุ่น

๐๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๐
นายกฤษฏา ใกยสวน

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๑
นายกำชัย เพ็ชรพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๒
นายเก๋ น้อยสอนเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๓
นายเกรียงศักดิ

์

ใบโพธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๔
นายคมสันต์ สีมา

๑๑/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๕
นายโฆษิต อิมเอียม

่ ่

๐๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๖
นายจักรกฤษ จันทร์เชือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๗
นายจีรศักดิ

์

พวงปญญา
๑๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๘
นายจุมพต สังฆคุณ

๒๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๘๙
นายเจนยุทธ ศิวะเสน

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๐
นายเจริญ แซ่ย่าง

๒๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๑
นายเจษฏา อ่อนจิว

๋

๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๒
นายฉัตรชัย หงษ์โต

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๓
นายเฉลียว อ่อนจิว

๋

๓๐/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๔
นายชญานิน แซ่ซ่ง

๑๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๕
นายชวน เสนา

๐๘/๐๖/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๖
นายชวฤทธิ

์

มีเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๗
นายชวลิต จำปาไคร้

๑๔/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๘
นายชะเลงศักดิ

์

กอบชัยกรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๗๙๙
นายชัยชนะ อ่อนพรม

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๐
นายชาติชาย ตาลี

๑๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๑
นายชาลี ปานสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๒
นายเชิดเกียรติ ไม่ยาก

๐๗/๑๑/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๓
นายฐาวรักษ์ ถาพินา

๑๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๔
นายณรงค์ชัย การะเกษ

๑๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๕
นายณรงฤทธิ

์

สุขประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๖
นายณัฐกร ผ่องแผ้ว

๒๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๗
นายณัฐพล นาคชัย

๑๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๘
นายดาวเรือง พรมแสน

๑๗/๐๔/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๐๙
นายไตรรัตน์ จิวสืบพงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๐
นายทรงชัย คำมี

๑๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๑
นายทัศนัย เนียมเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๒
นายเท่ แซ่ย่าง

๑๙/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๓
นายแทน สอนขียว

๒๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๔
นายธงชัย จันทร์เทียง

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๕
นายธงชัย ทองคำ

๑๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๖
นายธนากร กายวิจิตร

๒๙/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๗
นายธนากร คงสุทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๘
นายธนิก ภู่มาก

๑๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๑๙
นายธวัช โตสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๐
นายธวัช ถาวรหงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๑
นายธวัชชัย ภู่กลัด

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๒
นายธีรพัฒน์ ปาเมืองมูล

๐๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๓
นายนคร ปุเรนเต

๓๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๔
นายนภดล ปลูกโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๕
นายนัฐถา งามเนตร

๐๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๖
นายเนตร ไทยบุญชุบ

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๗
นายโน่ง แซ่ลี

๒๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๘
นายบ่าย โตปอก

๑๗/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๒๙
นายบุญชู แก้วอยู่

๒๖/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๔ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๐
นายบุญญนัณท์ อยู่ยอด

๑๔/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๑
นายบุญทิพย์ สมบูรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๒
นายบุญเพ็ง กองสินแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๓
นายบุญเหลือ แก้ววิเชียร

๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๔
นายประกิจ สุขเรียน

๐๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๕
นายประเดิม รักคง

๒๔/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๖
นายประพันธ์ เผือนขวัญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๗
นายประเมิน เกษเกษร

๑๗/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๘
นายประสงค์ มียานันท์

๑๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๓๙
นายประสงค์ แซ่โคว้

๑๔/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๐
นายปราการณ์ กาสุข

๐๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๑
นายปญญา สวนเศรษฐ

๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๒
นายพงศ์ดนัย พรหมสน

๑๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๓
นายพรเพชร์ เนืองวัง

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๔
นายพันธุ์ศักดิ

์

คำนนท์
๒๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๕
นายพากร อุ่นอุบล

๒๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๖
นายพิเชษฐ์ ทรงปราโมทย์

๒๐/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๗
นายพิทักษ์ คำปวน

๐๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๘
นายพินิจ แจ่มวงษ์อินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๔๙
นายพิษณุ สันติกุล

๑๙/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๐
นายพิษณุ ข่าทิพาที

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๑
นายพีรดนย์ ธรรมขัน

๐๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๒
นายไพศาล คงประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๓
นายภาณุวัมน์ ขลุ่ยทอง

๒๐/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๔
นายภูริวัจน์ ฉำพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๕
นายมงคล สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๖
นายมนตรี ทับมัน

่

๒๙/๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๗
นายมนตรี อ่อนหวาน

๑๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๘
นายมนัส มาลัย

๒๗/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๕๙
นายมนัส แก้วคชสาร

๒๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๐
นายมานพ หมีอินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๑
นายมานะ พลายกุมพล

๐๘/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๒
นายมานัส หรุ่นขำ

๑๘/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๓
นายรณชิต ธญกิจจานุกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๔
นายรวิโรจน์ สาศรีรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๕
นายรัตนเดช บุญเกิด

๐๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๖
นายฤทธิณรงค์

์

วันทอง
๒๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๗
นายวน ลอยกระโทก

๒๔/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๘
นายวัชรพงษ์ คุ้มแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๖๙
นายวัลลภ มุตะระ

๓๐/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๐
นายว่าปอ มันพัมนาการ

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๑
นายวิชัย ตาลวิราด

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๒
นายวิเชียร สาริกัน

๑๙/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๓
นายวิทยา วงษ์กา

๒๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๔
นายวินัย สัมมาสาโก

๒๕/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๕
นายวิระพงศ์ พงษาปาน

๒๐/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๖
นายวิศรุต ทองดี

๒๐/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๗
นายวิศักดิ

์

ธรรมศร
๒๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๘
นายวิศิษฐ์ แย้มกลีบ

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๗๙
นายศราวุฒิ โสปกระโทก

๑๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๐
นายศุภกฤษ์ ช้อนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๑
นายศุภักษร สุวรรณฉาย

๒๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๒
นายสกุล อินทรสกุล

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๓
นายสนาน จันทร์แก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๔
นายสมใจ แซ่หม้อ

๐๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๕
นายสมชาย ลำภู

๑๖/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๖
นายสมบัติ แจ้ปอม

๒๗/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๗
นายสมพงษ์ ศรีสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๘
นายสมภพ มีรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๘๙
นายสมโภชน์ อมรวุฒิธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๐
นายสันติ หลำคำ

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๑
นายสามารถ บัวงาม

๑๕/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๒
นายสามารถ ม้าเจริญตระกูล

๐๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๓
นายสิทธินันท์ ไทปยะ

๒๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๔
นายสุกิจ นุกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๕
นายสุทธิพงษ์ ประเสริฐแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๖
นายสุทัศน์ เกตุเรือง

๐๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๗
นายสุทัศน์ ทะสะภาค

๑๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๘
นายสุธี วงษ์ธัญกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๘๙๙
นายสุพจน์ แซ่ท้าว

๑๒/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๐
นายสุพจน์ ดาศรี

๐๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๑
นายสุรชาติ อุตจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๒
นายสุรศักดิ

์

คงดิษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๓
นายสุรศักดิ

์

พรมบุญชู

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๔
นายสุวรรณ ศรีทอง

๒๔/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๕
นายเสวก มันสด

่

๓๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๖
นายหริรักษ์ ดิษเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๗
นายอดุลย์ สอนบุญเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๘
นายอธิวัฒน์ สัตย์ธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๐๙
นายอนุชิต

ประเสริฐสมบูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๐
นายอนุลักษณ์ ฟกเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๑
นายอนุสิทธิ

์

เขียวขำ
๒๐/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๒
นายอัครกิจ แสนใจกล้า

๒๑/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๓
นายอัครเดช นามาก

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๔
นายอัศนัย พันทิม

๐๙/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๕
นายอาคม คำมี

๑๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๖
นายอำนาจ อินผึง

้

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๗
นายอำพล สุคำ

๑๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๘
นายเอรวัฒน์ ทุสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายกันตพงศ์ ปญญา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ อินตะกูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายชนินทร ศรีสำโรง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายนิติรุจน์ หน่อใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายจิราภ้ทร พิมพ์ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายภูชิสส์ พุ่มนวล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีชาติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายอดิสรณ์ เครือยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายภุมเรศ ปนนาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายวีรวัฒน์ อุดสุรินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายอนุชา นิลเกตุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายสุดเขตต์ แก้วชุน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายธนภัทร ยมลำภู

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายอัครชัย แสงแก้วสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายภิญโญภัทร์ นิรมย์มณี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ มากมาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายเจษฏา ต๊ะชมภู

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายณัฐพงศ์ มณีรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายนิธินนท์ แก้วเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ อุปเสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายภูฤเบศ อินทร์เจือจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายณัฐภูมิ ชีวะเศรษฐนันท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายวรชัย

สงเตราะห์ราษฏร์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายปภาวิน เพชรเหมือน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายณรงค์กร โลหะเวช

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายธนากรณ์ หาญทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายกิตติทัต อิมจิตร์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายชยณัฐ จุลลศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายธีรกานต์ ใจงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายสุรเดช บุญชูช่วย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายณฐกร สุยะวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ทาระคะจัด

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายธนกฤต เนือนิม

้ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายปญญพนต์ บัวลอย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายปองภพ ยศสมบัติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมริต

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายกฤติณ เอียมอิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายรชตพงศ์ พงศ์นภากุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายพงษ์สิริ กองแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมสืบทับ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายจิระพล เครือเต

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายชนาธิป ทรัพย์ประชา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายอภิรักษ์ คงดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายณัฐดนัย คงสมปราชญ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายมนพัทธ์ ชูชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายศิริมงคล ใจงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายธัญพจน์ อยู่ชัยพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายธนภัส ภูวิใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายกวีพันธ์ ชมโลก

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายสัณหณัฐ เงินยวง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงณพัชกร หน่อใหม่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุวรรณเชษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๑ เด็กหญิงพิมพ์ปพิชญา
บางโม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เต็ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงอัญชิสา จำปาไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงมัลลิกา ชัยวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงณัฐรินีย์ นิลพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงกมลชนก บุญเนียม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงสุธีธิดา ปานมาก

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงกชพร สุพรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงรักษิตา เกตุดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงจิตราพร สิงห์เรือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงกนิษฐา (-)

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงชนินาถ เครือแขม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงลลิตา กอนอยู่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา จันธิดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุชญา (-)

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงชนกนันท์ เครือแขม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงอภิสรา อิมเอิบ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงกมลวรรณ น่วมนิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงรตาพร น่วมนิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐนรี แสงสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงพัชรภรณ์ พินเกตุ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ม่วงปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงพิชญดา เรืองวงษ์งาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงพัชริดา เสภี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงปาริฉัตร เนาวิเวช

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายจักริน ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงจัว แซ่เฮ่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงจิณณพัต โกมินแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงจิราพร ท่อแสงธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ สว่างรุ่งเรืองกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงจิราภา สว่างรุ่งเรืองกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงชนิสรา สีใหม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงชาจริยา แซ่ลี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ท้าวแสงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๙ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัฐมน จัดเขตรกรรน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงณัฐมล สว่างยอดฟาดิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงธิดา

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธีรยุทธ ท้าวแสงเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายปรมี ใจแสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงพัชรพร สีชานิล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงภัสสร ปญญาเจริญสิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายภูธเนศ ปานอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงมานี แซ่ย่าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงรติยาพร ข่มอารมณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงศุภสุตา บุญทา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายศุภเศรษฐ์ บุญศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายสุภกิณห์ วีระรุ่งเรืองกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ย้า

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุรดา แซ่ย่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๐
นายหือ แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๑
นายอนุสรณ์ แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงอริสา แซ่ล่อ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงอัมพรทิพย์ ลือลำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายอาทิตย์ แซ่ย่าง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงแพรวพราว แสนคงชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายกุลชาติ แซ่ล่อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายต้ง แซ่โซ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงนพมาศ สนฉาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายนิกร

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ดีมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายวศิน วชิรญาณวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงอรชพร แซ่ซ่ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๔
นางสาวเจีย

้

แซ่ว่าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๕
นายนีสา

่

แซ่ท่อ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงปทมา ดีมา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ เฮียงสอน

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายมนัญชัย วงศ์วานศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายสัญญลักษณ์ สดแช่ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอริยา แซ่เฮ่อ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๑
นายอัครพล กัญจน์ไพสิฐ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงแสงเดือน แซ่ซ่ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงกรชนก พิชัยการ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงกรรณิกา อิติป

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงกันตาวดี แสงศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายกิตตินันท์ สุดหอม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายจักรกฤษ ศรีสงเปลือย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงจุฑามณี สนทนา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์คำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายณัฐพล เข็มพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงต้นข้าว ปลำภากรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายธนายุทธ อุตติน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงธมนวรรณ เพ็ชรประดับ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายปยบุตร ปยะปราโมทย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายพงศ์เทพ ยอดเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายพัชรพล แสนจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นเอียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายภัทรกร กลันเขตกิจ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายภานุวัตร พลดงนอก

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายรติพงษ์ ทาตะคุณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จารุภาค

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายวิชานาถ จีนใจเย็น

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายสรณ์สิริ หอระคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แซ่จ๋าว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายอนาวิล ม่วงภูเขียว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงอรจิรา เผ่าพงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงอุรชา อินเสือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายเมธา บุญมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงกฤษณา บุญไทย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายก้องภพ ศิริภักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงจิตรา แพงไธสงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงจิรภิญญา พิมล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงฐิติมา ตุ้มหลอด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐธยาน์ พรศิลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงนำทิพย์ มะโน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายปริชญา ลักษณะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงปานทิพย์ หอยทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงวรรณวิษา โกษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา เปรมชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงกนกนิภา สายการ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรดาพิมพ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายกฤษฎา ปนวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายกฤษณะ เหลืองอร่าม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงกัญจนพร จีนใจเย็น

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงกันตพร วีระคม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๖ เด็กหญิงกานต์กฤติยา
พิชัยการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงผกา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายกีรติ พรหมทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ขันถม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา ประชุม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญลอย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

วังคีรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายธนพล บัวขาว

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงธัญยพร คำฝน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายธีรชัย ภูชะหาร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายธเนตร เสมารินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายนันทวัฒน์ ใจกล้า

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงนิศา ทิพย์รักษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายบริวัฒน์ พิลึก

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญกัณฑ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายปติภัทร มะลิลา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงปยรัตน์ โมครัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน หอมจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงพัชยา แพงไธสงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงพัชริดา ทองเกตุ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีลุน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายภานุกร โมริดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงมนธราทิพย์ สุวรรณเขต

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงมาริษา ทักษิณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงมินตรา ฉิมแปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงวันวิสา อธิสุตะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงวาสนา มีหิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ กลางงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อนุอัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายสมรภูมิ สีทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายสืบสกุล ประสาทสีดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงสุคนธวา วิมลพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงสุนิสา กลินอ่อน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุพิณญา สีสังงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายสุวรา พุ่มโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ ภาคะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายอมรวงศ์ การภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายอิสระ เนือจันทา

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิมลพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายเอกภพ ไชยหานาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงเอมิกา ระงับพิษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงจิดาภา นามาก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงชมพูนุท บุญทองโท
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงณัฐทริกา เชาว์วิวัฒนากุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ วงสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายนิธิกร สุดหอม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงปยะภัทร พรมคงมัง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายวันชนะ บุญโฮม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงวิรัญชนา ตู้โภค
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายสิรวิชญ์ วิจิขจี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ประพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายพันธกานต์ กองมะณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีมูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายจักพงษ์ สุโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงนุชวรา จันทร์นอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายภูวดล ลักษณะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายยศนันท์ คงถนอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายกฤษฎา เนืองมี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายธนภัทร วุฒธิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายพชร สิงห์ลอ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายโกศล สมพร
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายจิรายุท ลาโภ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายเอกราช มากมูล
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงเพชรไพริน ขวัญลอย

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงนำผึง

้

จักกะพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายคมกฤช มณีรัตน์
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายกวินทรา พรมมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายภูชิต ปาโส
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายปฏิภาณ ด้วงหิรัญ ๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายเบญจพล เพิมเพ็ง

่

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ประมวล
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญสายยัง
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หนันแก้ว ๓๐/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายธันวา โฉมวานิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายเสกสรร ด้วงหิรัญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงมนัสวี เพิมเพ็ง

่

๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงฐิติมา บุญสายยัง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุพรรณนา แสนอ้วน
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายนัทธพงษ์ ทวิสิการ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายปฏิภาณ พลเดชา ๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสุกสด
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายอมรเทพ สีไพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายดำรงฤทธิ

์

สีสะเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายวรเมธ วรสุนทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงศศิธร ปาโส
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงประกายดาว แสนเปยง

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงบำรุงรัตน์ วงศ์จ่า
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงอัมพิกา ปาโส
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงศิริพร เปรียวปา

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงฐิติพร จ่าแสง
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายพีรพงศ์ กลินเจริญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายธวัชชัย จันทร์สายทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สิทธิกรรม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายพัชรพล แซ่ลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายธนกฤต เขียวคุ้ม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ มีสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายนิพัทธ์ หอมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายศิลป แซ่ซ่ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายสามารถ แซ่ม้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา แซ่ท้าว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงอีละ แซ่ซ่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีไตรภพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงกัลยาณี โพธิรุณ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงธิดา แซ่ท่อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายสันต์ทศน์ แซ่ย่าง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายอาทิตย์ เรืองฤทธิ

่ ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายพีรภาส แซ่ลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงวิชญาพร พรมแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงณิชา แซ่โซ้ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงพรรณพร พวงทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงกุลจิรา สมบัติรักษา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงชลลดา เครือมอย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงมโนชา แซ่ม้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงไหมฮัว แซ่วือ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่เฒ่า

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงจิราภัทร จางนิรันดร

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายรวิโรจน์ แซ่ท้าว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงกนิษฐา ท้าวอรุณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงกมลฉัตร ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงมนต์นภา แซ่ม้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุวรา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงอนันตญา ท้าวอรุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนย่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงจารุภา เครือกลับ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายวรากร ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายพันธเดช แซ่ย่าง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายกฤตนัย ท้าวอรุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงกรวลัย แสงท้าว
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงนันทิยา แซ่ท้าว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี แสนย่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงพิมพิดา แซ่ท้าว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงเยาวภา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวญาณีน แซ่ย่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงยุพา แซ่ย่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงดวงดาว แซ่ย่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายคงคา จันทร์ทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายคณิศร เชือวงศ์

้

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายกรวีร์ แจ่มหม้อ
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงรวิพร เชือวงษ์

้

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ จอมนก
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ พูลทอง
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายอภัยภัทร พ่อนามแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายณัฐภัทร พรมรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายกันทรากร ขวัญตา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายราชันย์ รุ่งคีรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สายเครือคำ ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงชฎายุ แพงชัยสงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงฐิติพร ฉิมพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงดารินทร์ เปยมเปม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ์ มูลเครือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงนาตยา ภูพนาแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงพัชรพร ฟุงสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา รอดชีวา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บาลวงค์ษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงพิไล ห้วยไพจิตร ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา ประสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายชินดนัย ฉิมพงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายณัธพล ขันทับทิม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ อินมะณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ คนพรหม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายศุภชัย พิกุลขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ ฝนเฝอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายอิทธิพัทร์ จิตธรรมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายศุภณัฐ คงรอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์แพง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงแตงโม (-)
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุธาณี แสนหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงอริสรา หาริคุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ หม้อตาหล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายธิติสรรค์ กันทะเมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายยุทธพิชัย สุริวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายอานนท์ พลดงนอก

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายวัชรินทร์ ชินวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ คุณสุทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ญานกาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา นางาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายวัชรพล แจ้งพร้อม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงจิตสุภา ฝนเฝอ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงชัญญานุช แสนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงธนัญญา เขียนพลกรัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงประภาพร ทองหลง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงอัมภา ลีลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุมิตตา ประทาสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๒

นายนนท์ปวิธ หาญเสมอ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๓

นายพีรพล จีนเพชร
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๔

นายวาทิน เอมจัด
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๕

นายวีรภัทร พิมพา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๖

นายสุทธิพจน์ อิมสำราญ

่

๑๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๗

นายมนัสธนันท์ ทองมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวกัญญาวีร์ ดวงเล็ก
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๗๙

นางสาววิรัลพัชร ตุ้ยคำ
๓๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๐
นายรุ่งธชัย ม่วงอ่อน

๑๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๑

นายวรวิทย์ สุริวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๒

นายวาทิตย์ เทพวงค์ษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๓

นางสาวธนภรณ์ ศิลปชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๔

นางสาวพรนภา คำภิโล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๕

นางสาวพิไลวรรณ ภูมิพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๖

นางสาวศิริพร ยอดเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๗

นางสาวนรินทิพย์ จันทร์สว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๘

นายอดิศร กันภัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๘๙

นายชาญณรงค์ เกตุคง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๐
นางสาวณิชากร ไกยราช

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๑

นางสาวบัณฑิตา กิงไทร

่

๒๓/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาวณัฏฐวิตรา ใจต๊ะเสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๓

นางสาวเจมจิรา ปนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๔

นางสาวเพชรรัตน์ บุญดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๕

นางสาววารี วิชาผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวสุกัญญา ต่อกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๗

นายยุทธนา นามราด
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๘

นายอนิรุทธ์ ใจกรุณา
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่วมตาก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายกฤตย์ สมแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายกฤตเมธ หมูถึง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ปลืมจิตร

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงนฤมล ชัยแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงวิชุดา โทบุญเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ไชยมงคล

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เสิกขุนทด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงอรวรา ยะปน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงอริศรา ทองชู

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวขาว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายเศรษฐพล สุขประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายกฤตธี นิลขลัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายจิรสิน พุ่มจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายจิรายุ ขำทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายชินกฤต จันพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายชุติพนธ์ แสนบุญมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายณัฎฐชาติ กรวยทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงณัฐริกา สองเมืองสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธนุเดช พันธ์บุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงประภาพร กระตุดเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปยวดี คำภิโล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงปวรา ทับเอียม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงปุณชรัสมิ

์

พันธ์พืช
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงฝายทอง อินแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายพงศธร หมีโชติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ เพิมเพ็ง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงพรพิมล สายวรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายภานุพงษ์ เสาประธาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายมงคล ทองเสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงรักษิณา มูลละม่อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงลัดดา ต๊ะมูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สมศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายสิทธิโชค น้อยหมอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสิริวรรณ คำสียา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ แบนน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา เพชรราชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายอิทธิเดช เงินดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงกมลชนก พันธ์พืช

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงกรกมล ตาลาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยิมสง่า

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงกัลยาวดี กุตะวัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกาญจนา ยาสอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายกิตติภพ สร้อยทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนวิชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงจิรประภา ชาติขยัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ปญญาคม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายชนกันต์ มวลแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายชยันต์ มวลแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บัวรืนเริง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงชิชา คงต๊ะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงณัชชา คำภิโล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายณัฐรมย์ ชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงดวงกมล พิพัฒน์เดชสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงดารารัตน์ มุ่ยแดง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายตะวัน เฟองใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายธนพล สาริกา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายธนภัทร ฉิมพลี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายธนภูมิ ทำเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ เสือเอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงธนัญญา หมูหล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงธัญชนก อุทังกาศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายนันทชัย วงกันนวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงบงกช เกตุชู
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ฟูมะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เชือบัว

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายประกาศิต ขวัญปลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายพิฆเณศ สอนไว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดอกคำแดง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี กรพาหา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายภัทรเดช ปานแดง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงมนัสชนก วงษ์จำรัส
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงมัลลิกา คงต๊ะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายยงยุทธ คงโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ ปกกาโร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายรัฐนันท์ คำภิโล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายวชิรพล ใจกล้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๗๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ ใจฉิม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงวริศรา ตาสุติน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขฟู
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงสวรส มุ่ยแดง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี สายสลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายสิทธิกร จักร์แต๋
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงสุธาริณี พิลึก
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงสุนิษา จากขาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา ก้อนหิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายอติชาติ สร้อยทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายอิทธิพงศ์ วันตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายอโนชา เชาว์โน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายเจษฎาพร เมืองมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงกรกนก เรืองจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงกริษฐา หาญณรงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ตาสา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายกิตติพงศ์ กาจักร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

บัวสด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วกล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สือกลาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายชัชวาลย์ อ้ายแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายชินกฤต เหมเส็น

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงฐิติมา โคสอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงณัฐชา วงษ์ใส

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายณัฐนนท์ ระพิทย์พันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐพล สุขสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงณิชกานต์ ก้อนเนียม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายทศพล ปลูกเครือ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงธันยพร อ่อมแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงธันยพร แหงมดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายธีรภัทร จันทร์แดง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายนพดล ปูเครือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายนรินทร ตะเภา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ เสือคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายนาคิน โพตะคาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงปวิตรา แก้วแฮต
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปยะดา บุญยัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายพัชรพล นาเปา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายพัสกร สุทธิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพิชญานิน ยมเกิด
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายภัทรกร ขำทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประสบผล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายภาคิน สุจริตจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายภาณุพงษ์ โลนะกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงภูสุดา พึงโรจน์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงมินตรา คำหล้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ เสือเหลือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายวีรภัทร ต๊ะคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์พรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายสุทธิชัย มังเชียง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวิชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ ศรีคล้ายเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายอโนชา ชืนอารมย์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายเกษม สร้อยเกลียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายเกษม เต็มสี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงเมธาวี เสนตัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายเมธี ใคร่ครวญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เรืองจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายกิตติชัช แผ้วผลส่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ใจคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ โพเล็ก

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ สุวรรณไพรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงชัญญา กรพาหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงชุติมา เรืองเกตุการณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายธนพล บุญสีหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายบรรเทิง เมืองมูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายปริวรรต แรมนิล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายพชรพล กบโต
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงพนารัตน์ วัสธูป

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายสันติ แท่นนอก

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงสุชานาถ สังข์คำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายเจษฎา จามิกรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายไพโรจน์ อ่อนเตียง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงกุลปริยา เครือแดง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายชญานนท์ ปุดราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายชนกชนม์ แทนลึง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พรมพิมพ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายพัชรพล ชัยเขียว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ กาจักร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๐
นางสาววชิราพรรณ อินทร์คำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายกิตติพงศ์ ปวนแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายชญานนท์ ใจแปลง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงชิดชนก บางสำรวจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายธนดล หลงพิมาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายนิติธร มีแปลง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงพสุดา ขุนพรม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงภาณุมาส พุกนา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายอริยพล สนองญาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ คงเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พิมเสน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

จันทะโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายติวานนท์ พรมชาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายภูผา เพ็ชรสอน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงวรวรรณ บุตรทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงวิลาสินี ภูเด่น
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสมฤดี ปญญานาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงสมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายอรรถชัย เยยี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายเกริกชัย ริดจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายธนพล เกสะวัฒนะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายปุณณารมย์ กลำทา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายพนมกร ใบทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงพิชานันท์ อุดทา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงโสภา ดีมอญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงณัชชา ชัยวิเศษ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ ด้วงทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปญญาแดง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงวนารี อินทะแสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงวนิดา ปนอุทัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงวริยา พีลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายวสุพล วงษ์ปน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายอภิชาติ ทรัพย์ทวีพูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงอมรศรี กันปอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงโชติรัตน์ บุญใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายกฤษกร อินทโชติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัตนะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ กองละคร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายธนโชติ แซ่ยัง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงภัชรา ดีมอญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา จิวปญญา

๋

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงศุภาดา หล้าจักร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงสุชาวดี วีวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ จิวปญญา

๋

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงโยษิตา วันยะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายณัฐดนัย ใจแปง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายธนภัทร ศรีเพ็ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังข์คำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายภัทรพล สังข์คำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายรัชกร บุญฤทธิเดช

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายเสฐียรพงษ์ บำรุงชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงกมลพรรณ พิมเสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงจารุภา พิมเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงณริศรา ด้วงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงณฤดี อุดมยันต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงณิชานันท์ ยังทิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงตวิศา ใจแปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายรัตชานนท์ ผมงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงวรัญญา บุรีรักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงวรัทยา เปรมพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายวิษณุ แสงแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายสมัชญ์ พิมเสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปราณีตพลกรัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสุภัชชา บุญเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ มาเกิด
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายอิศวะ ฟูทำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ต๊ะขันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ใสสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงกุสุมา เอียมหมวก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินธิเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงฐานิตา ปญญาไว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายธนโชติ ขันทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงธมนวรรณ เลือนชิด

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายประณพ ไชยภักดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีวัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงมุทิตา ศักดิศรี

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายวรฉัตร บุญเสริม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงวรรณพร หาญกุดตุ้ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงเบญจมาศ สุวรรณตอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายกิตติธัช ตาริน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายชนาธิป เลือนชิด

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงประวีณา เปรืองอักษร

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงภริตา วงษ์ชมภู
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ คงสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงสรัญญา ทองดอนพุ่ม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายอธิปไตย ใบปอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงกัญฑิมา พิมเสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงชมพูนุท ใหญ่หลวง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงนันทิญา คงต๊ะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วฟู

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงพนิดา ไม่มี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายพิชิต เต๋ทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา สังวาลย์เพชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายรวีโรจน์ โก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายราชภูมิ เครือวรรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงรุจิรา พรมทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงรุ่งฟา -
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงวริษา ท้าวนันใจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงศลิษา มักไคร้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงศุภาวดี คงพรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงศุลีพร โคสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงอธิพร ปริชมน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงกชกร แสงนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายกรณิศ น่านอูบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๕
เด็กหญิงกฤษณรรณ คงชนะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงกัญจนพร แก้วเขียว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงกัญชรส หมูจุน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาญประเทศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงฉันทชา แซ่ว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายชญานนท์ สาริกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายชญานนท์ ไกลโต
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงชลลดา เขียนโกลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายชัยรัตน์ ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงชิดชนก หวายแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฐภัทร สียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายณัฐวัตร นนท์อุบล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงณิชากร ชัยแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

เส่งอุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงธิติมา จิรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงปดิวรัดดา พริบไหว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงปาลิตา ตามะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงพรนภา มูลลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงมาริสา -
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวริศรา ธงกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงสรินทรา ทองคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุยังกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอรัญญา ธาตุวงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงกมลชนก แซ่ว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกัลยาณี โต๊ะโต
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงคุนัญญา ฝายที

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงจรรยาพร ยาเตียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงชวัลรัตน์ อำพะวัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงชุติมน แก้วทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ เหลือศรีจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงฑิตฐิตา ชัยประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงณัฐชยา ระยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๗
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ กรพาหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงดวงชีวัน สีจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงดาริกา โคสอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงดารินทร์ สุยะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายทวีโชค ทองพ่วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายทักษิณ แก้วสุติน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายธนกฤต จวรรณะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ เชียงปา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายพรพิพัฒท์ ใจมูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงพัชรี มโนทิพย์เจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงพัชรียา ทับเอียม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ หวายแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายพีรวิชญ์ ไชยฮาต

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายพีระพัฒน์ โปต๊ะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงพุธิตา ปนเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงภัทราพร ตาเต็บ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๓

นายภูวมินทร์ แซ่ว่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายภูวเมศฐ์ ชาติณรงค์พัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ อ้วนตุ้ย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงรวิวรรณ แซ่ย่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มคง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงรุจิรา นาใหม่
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวรรณพร พรมวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายวิรัตน์ ใจงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาววิราสินี โทบุญเรือน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายวีระชัย วงษ์จ่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงศิริพรรษา แซ่ว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายสมเจตต์ ตาเต็บ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายสันฐิติ จำปาไคร้
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายสิทธิชัย วงษ์หล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ กมลดิลก
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุวพัชร ศรีวิใจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขรรศร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายอดิเทพ กำนนท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายอดิเรก นาคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงอนัญญา อุทัยกัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายอนุชิต ฉิมสุด
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอรรถญา ยิมทัศน์

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายอานนท์ หอมกลบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอานิสา ในพิมาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงอารายา เสือโคร่ง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายอิทธิพงษ์ ครุฑหุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายโฟโต้ -
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๐
นายอภิชชา หมายเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา แตงทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายเนติพงษ์ พุ่มสลิด
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๓

นางสาวจารุณี แซ่กือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๔

นางสาวจุฑามณี เพ็ชรหนู
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๕

นางสาวณัฐริกา พูลศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๖

นางสาวดรุณี แซ่ว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๗

นางสาวทาริกา หมูยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๘

นายธนภัท นิลขลัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๔๙

นางสาวธนิตา แซ่ว่าง
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๐
นางสาวธิดารัตน์ พิมแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๑

นายธีรพงศ์ ริดจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๒

นายธีระวัฒน์ แบนน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๓

นางสาวนฤมล แก้วจันทร์เพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๔

นางสาวนันทนา พรมสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๕

นายนันทวัฒน์ เข็มทองคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๖

นางสาวนิศารัตน์ เกตุชู
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๗

นายปยเวช สุภามงคล
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๘

นายภีรพล สมพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๕๙

นางสาวรัชฎา ทองหล่อ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๐
นางสาววัสสิกา จิตอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๑

นายอนาวิล คูบา
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๒

นายโชคชัย สิงขรทองผกา
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๓

นายโยธิน หลอมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๔

นางสาวกนกอร แซ่ว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๕

นายธนกร แก้วบุญธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายภัทรภากร น้อยทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายดนุสรณ์ ใจมัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โพอุดม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายกวินท์ ไพบูลย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายนัทธพงศ์ อินตะนน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงวีริยา กลินจุ้ย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงษุภากร มังมี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายอานนท์ มูลลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ มูลลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายหนึง

่

-
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงอัษณียาภร อาจอำนวย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายกิตติพงศ์ สอนแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายจักรกฤช ชิมอ่วม
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายชยพล ประมวลพิมพ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายชินวัตร เสือสีนาค

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธ์พืช
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงพิชชาภา จะวะนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายภควรรธ อินทรสูต
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายวรายุทธ ริดจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ นำเงินสกุลณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงสุวภัทร อินทร์ปน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงอรวรรยา ม่านเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ สาริบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายกรณาวัตร พลยุทธ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายกฤษฎา วงษ์สุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ เครือจิโน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายณัฐภูมิ ทองแดง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายธีรยุทธ ภู่สุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงปยะฉัตร สุยะ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์นา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงภัทราพร เงินดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายอนุสรณ์ เรณูกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายกฤติภัทร์ อ้วนตุ้ย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงฐิติพร พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงณัฐกมล คีรีมาศทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายธนกร สารเครือง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายธนาธิป อาษานอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายธรรศ แก้วลอยเลิศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองขาว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายเศฟนยาห์ ต๋าตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ไทยแท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงพิรดา พลายงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายกฤษฎา วิลัยขาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงกัญญรัตน์ กันฑาบุญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงโพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงกันติชา สุยะต๊ะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงกัลยกร ตาใจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ตาสุติน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายคมสัน แมงไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ เครือปู
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายจิรพงศ์ เตจา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงชนธิชา อุดตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงณัชชา อุทุมภา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดำแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายณัฐเดช ทองปาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงทิพรดา จันทรนาเวช
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายธนพนธ์ ฟกนาค
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายธิติ หอมหวล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายธีรภพ เข็มอุดร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายนพรัตน์ แหวใบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงนันทิชา คำหล้า
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงปทิตตา แรมนิล
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายปรมินทร์ ทองจิลา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงปญญพร เครือจินจ๋อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงพฤกษา สุริยะ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปนอ่วม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายภานุพงษ์ เกตุเถือน

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายภูผา ปนเกียว

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน กันทำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายวรายุทธ เงินมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงวริศรา แซ่ล้อ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายวาทยุทธ ด้วงนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงศรัณย์พร วงษ์จ่า
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายศรัณย์ภัทร์ ปานสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จิวปญญา

๋

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงสุปราณี บำรุงชือ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอักษราภัค ตุบบาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายกันย์ ตาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงจตุพร ค่ายเพชร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงจิราภา ช่องวารินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงชญาภา ปนตา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงชนิษฐา ปนอ่วม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงชลิตา นิลบุรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงญาณิศา ตาอ้ายเทียม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายฐาปกรณ์ แดงดำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายณัฏฐากร ชัยชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุยะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายธนันชัย นาคปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายธรรมศักดิ

์

สงสนธิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงนำฝน ไม่มี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงบัญญทิพย์ ปานกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายปรีชา ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงปานทิพย์ วงษ์จ่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายปุณยวีร์ ก๊กพิทักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงรัตนประภา ยมเกิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายวรกันต์ กาวีแห
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พรมวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายวรายุทธ์ วันต๊ะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายวรินทร ตะนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงวิลาสินี ขันแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงวีรภัทรา หอมหวาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กุลบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ จิวปญญา

๋

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

คำเชิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุธิมา ทิมเขียว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายสุริยะ วันดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงเบญญาภา ล้านคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงแพรวา ไม่มี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายจีระภัทร จิตรมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร นุชตุ้ย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงพรนิภา คำเขียว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงพรรชณิการ์ ด้วงนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงพีรดา อินทรประสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายภูริภัทร ทองปาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงวิพาวรรณ โมกันท์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายสงกรานต์ ปานเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงสมัญญา สุยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงอรอุมา คีรีไพบูรณ์กุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงกนกพร วงษ์ดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ ต๊ะทา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุทธิกา มาเตียง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสนบัวบาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กาวิละ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายวงศธร วัชราทิตย์ชลกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายศิวัช กังสดาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ อ่างคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงณัฐพร วงศ์คำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายนนทนพงศ์ ช่วยออก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายสิริชัย สิงใส
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงอรพรรณ จอมฟู
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงปยพร มาลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ธีระปยพงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ใต้ระหัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงกนิษฐา ภามา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงปนัดดา สิงห์โต

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงบุญส่ง สิงห์สวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงพัชรียา เจริญพักตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงฉัตรวดี ปะพะวะกา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายฉัตริน จำปาคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงธนัชพร จอมฟู

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายธันวา ใฝฝน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายพีรพร ต๊ะวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงพุธวรา ศรีอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายมานพ แซ่ม้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงรตาภรณ์ จันทะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายลัทธพล ต่วนศรีแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายวรภพ ไถเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายสมชาย แซ่ม้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงสิรินดา พานเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายอภิชาติ สุทธะสุริยะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ดงแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

เกิดพุ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงฉีหมิน

่

ลัว

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงอาริสา ชูติรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงศิริสกุล ขำขาว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงสุทธิตา อุทิศรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงเอินฉี ลัว

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงชนมน คำจู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงชนาภา ขัดหย่อม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงชนิดาภา ยอดเพชร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงญาธิป ล้อมทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงณปภา อินมล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พิกุลศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิเศษสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงดวงฤทัย พุ่มสลิด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายนนทพัทธ์ จอมฟู
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงปณิตา ตาหนิว

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายปณณกร ทิอ้าย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงพรชิตา แสนพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงพรรณษา ปญญาดิบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายพรรธนกร รวยดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ ปญเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงพรเทวี กาแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงพัชรีพร มูลอ้าย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายพิชุตม์ รัตนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงพิยดา รัตนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงภัทรพร ปามา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี พรมพิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ทับเอียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๖
เด็กชายภูษณะไชยส์ กรุตสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงรดา ทาสุ่ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงรวีนิภา ดวงสันติสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงวรวรรณ สังข์เพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายวัชรพงศ์ สาอิม

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายสมิทธิ สิงใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงสิริยากร จิวแก้ว

๋

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิงรัตน์

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงหนึงลดา

่

เหล่าไพบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงอภิญญา สุธรรมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงอภิสรา มูลโพธิทอง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายอัครวินท์ แก้วเขียว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ บัวเก๊า
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายคเชนทร์ กลินเดช

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา บุตรนามดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มแบน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายธนกฤต ไชยศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายธนาธร อินมูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายปรเมศร์ โอจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายพฤฒิพงศ์ ศรีหนองกุง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายพิเชฐพงศ์ จันทะบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายภูวนาถ จันทร์มณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๘
เด็กหญิงวริทธ์ศรันย์ เสียวสกุล

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายวรโชติ เชือต่าย

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงอัจฉริยา คำหนัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายเทิดศักดิ

์

สุกฤตยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๒

นางอรุณี ทิอุด ๕/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงสุปวีร์ กระจ่างบ้าน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงบุษยา ยีหอม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงพรพินิตย์ บัวหลวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงกชกร แสงศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายชนกันต์ จันทร์ชม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายณัฐภัทร หมวกอินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ลันดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายนรวิชญ์ วันนาหลวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายนันทกานต์ พุ่มพวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงนันทิพร พลมัน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ต๊ะคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายผดุงเกียรติ ตาเปย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงมัณฑนา สอนตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ภูสด
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายสุทัศน์ พรมปอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายสุธิพร ทรัพย์ศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๘๙
เด็กหญิงอัญญารัตน์ สารมโน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ระหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายโมไนย์ อำไพพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายกฤตพจน์ แรมนิล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงกัลยกร พุ่มน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงกาญนิดา ภู่เรือน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายณัฐนนท์ คำไคล้
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงมินตรา อินต๊ะติบ

๊

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงศศิธร วงษ์หนู
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงสุภนิดา อุปเทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๑๘๙๙
เด็กหญิงทองนพคุณ จอมฟู

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงนันทิดา ใจปวน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายศุภวิชญ์ คำหนัก

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงเกวลิน กลมกัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ก๋งแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงกัลยา เครืองคำ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายณัฐนันท์ คงอรุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงนันทิชา เนืองหล้า

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงผกาสินี อุปรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงพีรดา เบิกบาล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายสถิตคุณ สระทองพิมพ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงอุมากร พินธุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงเกวลีน จันทร์ตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายคุณานนต์ เข็มทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงชลนิภา กลมกัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงณัฐมน ทิใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๕ / ๑๘๐
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ พรมปก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงนิศาชล กาวิละ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงสุธาศินี สุยะวิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงสุพิชญา ตุ่นคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๑๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร กองทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาโพ วัดนาตาโพ  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายสุภชีพ สายพฤกษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาโพ วัดนาตาโพ  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงอณัชญา โตงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาโพ วัดนาตาโพ  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายจารุเดช แก้วปตา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุดสีเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายศุภกฤต ละมุด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงอริสรา คำปวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงวราทิพย์ วุ่นอภัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายวุฒิไกร แก้วมงคล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายสหรัฐ ถาวร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายสหรัฐ อยู่ยอด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายเกรียงไกร เพ็ชรแจ้ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายเมษา ขัดหย่อม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายกฤษณะ ลอยสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายกิตติภพ วงษ์โม้
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงศิริกานต์ เพ็ชรนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ฟกสุวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกัลยากร คำมูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายทยากร มะริด
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงปาลิตา ถาวร
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายพรภวิษย์ ปญญา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ สุขอ่วม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงศิริวงษ์ สีตาไว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขวัญใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงถิรดา ภูสิงหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงปทมพร เพ็ญเข็ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สุขเอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงอนุสรา แก่นพ่วง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงชลลดา แสนพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๘
เด็กหญิงถนอมทรัพย์ สีตาไว

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์แตงไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายนิภัช ศรีจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายปยะวัฒน์ ชูรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ ขวัญใจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงวรรณภา จันทวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงเบญจมาศ คำปอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงโสภิตา ศรีจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา โอจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงจุฑากรณ์ แก้วสุติน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงทิพวัลย์ ฤกษ์ดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงนภาพร ทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายนัฐพล หลวงแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงพรพิมล เพ็ญเข็ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สรรเสริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรด้วง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางใต้ วัดปายางใต้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายธนัญชัย ละมุด
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายยุทธนา มีฐานะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายวีรภัทร เขียวน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสราวุฒิ สิงใส
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ปญญาเมา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายทวีสิน ก้อนคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายธนากร ทองพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายเขมณัฐ นานแกง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๓

แม่ชีทิภาพร คล้ายประทุม ๘/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดวังไคร้  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงจันทราภา ทำมาตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายชนาภัทร ติบสม

๊

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงชยกร นันทพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธีรภัทร จิวทา

๋

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายปณณทัต องอาจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงวิภาพร เจาะดำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายเมธาวี สอนมัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงจิณณพัต จิวทา

๋

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงจิรัสยา สิงใส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงชนันภรณ์ แก้วคำแสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงชัยรัมภา ฮิชินุมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา บกแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงธนัชชา ทานเปง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์พันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายอนุสรณ์ เชือยอง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงอรวรา ตะมะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงจิรวรรณ เมืองแสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลำบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงจีรณา จินาเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงญาดา ดอนชูไพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงปทัตตา จิวทา

๋

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงรัชนี บุญเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวีรภัทร ติบสม

๊

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงศุภการณ์ เขียวเหมือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงอโรชา นาคจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายเมธัส จิตต์ภาคภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายจักริน มีสอน

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายยุทธการณ์ มีฐานะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายภูวนัย ทองเพิม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงวรรณษา ภายไธสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ภายไธสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายวรายุทธ อ้วนพรมมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๖
นายวิวัฒน์ จิวทา

๋

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงกนกรัตน์ แก้วแสนตอ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงครองขวัญ อุดแคว

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงจิรัชญา นาสมรูป

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงณิรัชฎา เพ็งธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายธัชชัย จันเอียง

่ ้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายนัทธพงค์ ชัยยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงปรียาพรรณ แย้มแบน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายปยกรณ์ พงษ์วิเศษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายปยวัฒน์ กาฬภักดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายภูมิรพี สอนเจริญทรัพย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายภูวพัชร์ เอียมสำอางค์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายมนตรี วณิชชากรกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงรสธร หนูเครือ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงรัตนาวดี วังมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงสุฑาวิมนจ์ วงศ์ชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายอิสมายล์ คาน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คุ้มเมฆ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เงินทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงพิชญาภา เรืองสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายภาติยะ เสนเผือก

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงสุชานันท์ พลสันเทียะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงสุชาวดี ลีลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ทานเปง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงเพียงดาว มุสิกะพันธุ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายวรกานต์ ตุ่นแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายวชิรวุธ ตุ่นแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงแพรพลอย นิตย์ตะขบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงณัฐชยา คำผัด

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายธราธร ศรีรอด

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายธราธิป ศรีรอด

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงนริศรา ทิพพะหา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงวีรยา ปกมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงอดิภา เหรียญทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงกรภัทร เทียงเอม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงตวิษา ใจลึก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายบวรพรต ปานำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายฤทธิพล ยาวิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงวรรณิดา อินมูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงวรัชยา ทองนวม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงอภิสรา คำหนัก

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงอริสรา เสนาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงจิราวรรณ เพ็งพินิจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายณัฐนันท์ ตุ่นเปง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อ่างคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายศุภกร คำหนัก

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สมบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายอชิตพล หาวัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายเมธพนธ์ พรศิริ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ อินอยู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายธนวันต์ ภมรพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงธิญาดา กองวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายภาสกร อินทร์บุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงรัญชิภา สารวาท

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงลลิตา แก้วแสนสาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายวชิรพล ปวงแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงวิชยา หลวงโย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงนันทรัตน์ สายวานิชย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงศิริพร สิงห์ใหญ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายสิรภพ ไถเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายอนุพนธ์ จอมฟู

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายอานนท์ ทองไหลมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอินทิรา โสภาวิวัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายกฤษฎา วันเขียว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายคัมภีร์ โภคะสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงจิรัชญา เสือเจริญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายชินยะ เนโมโต้

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายณัฐนนท์ ใหมตัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายธัญยธรณ์ ต๊ะแน่ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แย้มแบน

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงนพมาศ กันจันวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายนัฐพงษ์ ดวงไพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายนันทภพ ใจปวน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายคณิศร คำหนัก

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายครรชิต ตงคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายธีรพงษ์ ตองเต

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายธีรยุทธ ชัยสมบัติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายนภนต์ จันเอียง

่ ้

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงบุณยาภร จันทิ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงพลชา มาลีแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ จันตาวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายศักดิชัย

์

หนองต๊ะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๘๙
นางสาวพิชลดา จิตรเฉย

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๐
นายวุฒิพงษ์ วงค์คำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๑
นายศตวรรษ ปญญาวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๒
นายศักดิสิทธิ

์ ์

เกิดสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๓
นางสาวขนิษฐา ลอยสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๔
นายฐาปกรณ์ ปาเปยม

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๕
นายณัฐภูมิ จิวทา

๋

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๖
นายนพพล ปกมาก

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๗
นายรุ่งทิวา ตองเต

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๘
นายพลภัทร หล้ายิม

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๐๙๙
นายชวนากร มีหมืน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๐
นายณรัฐกรณ์ จันทราฐิติชัยกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๑
นายนครินทร์ อินตุ๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๒
นายนนทวัช บุญวัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๓
นายราเชน อินมูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายกัมปนาท ต๊ะคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ขำสอางค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายก้องภพ อยู่ภู่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงจิรประภา วันต๊ะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงธนภรณ์ คนึงคิด

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายบพิธพล วงษ์พวง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงภัสสร ใจแดง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายรังสิมันตุ์ ด้วงทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันนาหลวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายศุภณัฐ สมฟอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงสุชาดา น้อยเขียว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๕ เด็กหญิงสุพรรณนิการ์
สุดชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๖
เด็กหญิงสุรกัลยาวดี ถึงอ่วม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายอริญชัย สาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงอริสรา วันเสาร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงเนตรทราย เกตุบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายกฤษฎา จาริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงญาดา ลำพูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงณัฐวดี สังข์ศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงณิชากร อูดดอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายธนดล พรมอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายธานี วีระคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายธีรัตม์ กันปอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๗
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ใจดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายนวพล ระกิติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ วงษ์ใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงบีม ศรีไปล่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงปราณปริยา เอียมรอด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายภัทรดนัย ปาปะเขา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงรวิมล อินอยู่
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายรักสยาม พันคำภู
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายวงศธร วิสุทธิคุณากร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายวรากร ชืนบุญ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอนัน บุญสูง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงเปรมกมล สารสุวรรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงชาลิสา แก้วสุติน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงศศิภา แสนพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงอภิวรรณ วงษ์ใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๒

นางสาวกนิษฐา ธำรงสุรกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๓

นางสาวกรแก้ว เลิศลำลำเภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๔

นางสาวดวงอนงค์ สูงสุด
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๕

นางสาวปยะฉัตร บุญเกิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๖

นายสุราษฏร์ ติงสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๗

นางสาวอภิชญา คำแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๘

นางสาวอัญชลี สังข์วงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๔๙

นางสาวเกศมณี ปูเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๐
นายเมธาวิน พรมอยู่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๑

นายกรณ์ดนัย จันสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๒

นางสาวกัลยา สมส่วนในไพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๓

นายพงษ์ฐกร บกแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๔

นางสาวศิริภัสร์ วงษ์เขียด
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๕

นางสาวสุนิสา ศรีสุภาจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๖

นางสาวอรภาภรณ์ จันทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๗

นางสาวอาทิตยา สิงห์โต

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๘

นางสาวเมธิณี ตองเต
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๕๙

นายจตุรพักตร์ ทำมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๐
นายวรุฒ ตาใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๑

นายอภิชัย ละจา
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๒

นางสาวอรุณรุ่ง ดีเขียว
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๓

นายอภิชาติ อ่วมสมวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๔

นายสุวัจน์ บริมสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๕

นางสาวสิทธิณี กึดจิกไผ่

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๖

นางสาวบุษบา ใจปนทา
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๗

นางสาวกนกวรรณ แสงหล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๘

นางสาวชลธิดา เต็บเตียง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๖๙

นางสาวขวัญ สุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๐
นางสาวพลอยไพลิน วิใจลอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๑

นางสาวศิริวรรณภา มูต๋า
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๒

นายชาญนเรศ ธรรมสกุลพานิช
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๓

นายศรณ์ เลิศวิจิตรทรัพย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๔

นายวศิน ยอลือ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๕

นายธนสิทธิ

์

วีระตระกูลวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายธราเทพ ตามี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายภัคพล ทองวิวัฒน์ธนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายพงศธร ใจคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายภูมิศักดิ

์

อ่อนทุวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายหัสรัฐ ตัญตรัยรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายวีระกิตติ

์

พรไพบูลย์พงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายกษิตินาถ ปนมะโน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายจตุภัทร ทิศกุลสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายนิธิวัฒน์ มีเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายธนพนธ์ ชัยดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายปญจพล ปตปวุฒิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายธรรทัต ธรรมธร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายกษิดิศ พันธุ์ณรงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายสุรวินท์ สว่างประจิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายนัฐปาล นับพรอันเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายณัชพล คุณาพรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายภัคพล อินหลวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายปุณณภัทร์ ชัยมานันท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายภัทร ชูยิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายอัชวินทร์ -
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายนพพร ดรรชนีนามชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายธีรภัทร เนตรแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายพัสกร พัชรเรืองแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายกษิดิศ สามัคคีก่อสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายชินดนัย ญาณธีระ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายทรัพยากร สุนันตา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายกฤษฏิทอง

์

สุริยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายธนากร แสงจันทร์ไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายจักรภัทร ทิศกุลสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายปลันธุ์รุจษ์ ไชยนอก

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายธนวุฒิ กิเกถนอม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายเรวัต พรใหม่คำรจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายพฤฒินันท์ ขอนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายตติยา วงษ์ประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายพิชากร ศิริวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายชวลิต จินรัตนมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เหว่ยซือกู่

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายอานัส จรัสพงศ์นารี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ เผือกบุญเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๕

นางสาวรัชวิภา จันทมนฑล
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๖

นางสาวศันสนี ใจอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๗

นางสาวศิริวรรณ เมืองคำดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๘

นางสาวลิดาภา ภาชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๑๙

นางสาวสโรชชา วสุธานที
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๐
นางสาวรัตติกาล สกุลเดียว

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๑

นางสาวกัญญาพัชร วงษ์วิจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๒

นางสาวบุญญรัตน์ ฉัตรพงศ์เจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๓

นางสาวพรทิพา กันทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๔

นางสาวสมัญญา นาแล
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงจารุกิตติ

์

จาริกคีรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงณิชากร พรอำนวย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงกุลจิรา ขวัญอาชากุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงเบญจภา แสนหาญชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ภาพ อุสมานคาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงอภิสรา เตียอุดมชัยสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงภคพร พัทยาวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงอังคณา ราษฎร์สุขใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงชมพูนิก ภัทรปริสุทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ รัตนะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงปุณณภา ชัยมานันท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงลลิตวดี ตังศรีวงศ์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงศศิธร แซ่วาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงบุรินทิวา แสงม้า
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงบุษกร เพชรคีรีรัฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงเพลินตา เจริญผล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงธิติสุดา ปญญาอารักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงณัฐฐาปติ ทัศมาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตันจินดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงชนิษฐา แซ่จ๋าว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงภิญญดา วีระธนเกียรติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงณัฐชลัยกร ไรย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงรักษณาลี แซ่หมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงณภัทร บรรจงธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงพสุพร เรียนพร้อม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงกรวรรณ ชาญพิลึก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงชามีร่า ปูมณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงฐิติยา แซ่เหลาะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงนารีนารถ จันทมนทล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล โยอิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เปยมวานิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์วิสิษฐ์พล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงจารุสิริ เหลืองสะอาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงวิลาสินี พรมวราภรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงชิดชนก เกตุนิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงกวิตา บุญจิตติภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๒

นายประสาท กันจะนะ
๐๓/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๓

นายเตือง ตาคำสุก
๒๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๔

นายวิชากร กาญจนคงคา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๕

นายพงศธร (-)
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๖

นายณัฐนันท์ เพิมพูน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายกุมภา โชคพัชระโรจน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายธนพันธ์ ไผ่สี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายชาโลม มณีมัจฉา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายณัชณพงศ์ มานะนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายณัฐวัตร ทาวูเร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายรามิน เมฆทัศน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายขจร สุขหล่อ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ วรปรีชากุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายอาคม หม่องตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายอภิชาต เกตุนิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายธันวา จันทรมณฑล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายจิราพัชร ตันกา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายเทวินทร์ แซ่กือ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายยุทธภัณฑ์ คีรีตระหง่าน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายนภดล หอมคำแหง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายวรวุฒิ ถือสัตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายชวนากร ละแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายนภัสกร อาวาส
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายอนนต์ เพิมพูน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายอชิตพล วังขวัญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายวชิรวิทย์ นายอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายสมจิตร รุ่งเรืองไกรวัล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายไกรวิชญ วนาลีอภิบาล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายอตินันท์ นามโคตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายนวพล อิสลาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ แก้วมีมนต์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายทองหล่อ เกียวพันธ์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายปติกร เชียงแทน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายวัรัญชิต คำสา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายมานะชัย แปนต่วน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายธนากร จุ้ยต่าย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายธนกร จีตีรีวุธ

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายอุกฤษฎ์ ฉัตรแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายพรหมพิริยะ ศรีสันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอนันต์ เขตประทุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายสิรภพ บัวผัด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายวีระพันธ์ ณ เชียงใหม่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายปยะพงษ์ เพชรคีรีรัฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายวันชัย (-)

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายอานนท์ เปรียะเซกู่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายเมธัส มณีมัจฉา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายภาคภูมิ แสนฟู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายจิระทีปต์ ระโรงสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายอชิตพล จีคีรี

๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายยุทธนา กาล้อม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญข้าวกานน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายกิตติกร เลิศคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายขัตติยะ ตันวอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายชัยภูมิ บุญพลูเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายพิชุตม์ แสงชลิต
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายพชรพล ธนะบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายธนพล มัชฉิมานนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายอานนท์ สีจ๊ะแปง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายภัทรดนัย เล็กไพจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๒

นางสาวอัปสร ตะโคตร
๐๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๓

นางสาวจตุพร ธรรมใจ
๑๕/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงพรพิมล เฮือนมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงทวีพร พนวาสากุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงอลิสา เอเอ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงวิภา อะไข่
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ซีโพโพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงสิริมา ไพฑูรย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงอัมรา อาแจ๊ะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงน้องดาว เข่งมาข่าว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงชนาพร จันทรมณฑล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงขนชู โมโม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงหัสต์กมล ทิวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงรัตนพร คำหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงนวินดา กวินวลัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงวริศรา นะราศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงปลายฝน ปวงนคร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงดวงสุดา รุจิภาสอัมพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงกนกอร คำภีระ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงวิมลสิริ คงเมฆ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา ขัดใหม่
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงดาราวัน นารีภาพเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงนาตาชา สุขาภิวัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงบูรณี ออกคา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงสรภัส รินระดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ กินตาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงซาร่า นัยผ่องศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงปลายฟา บุพการีพร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ ยิงยง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงรติญา เมืองมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงนันทิพร แซ่ม้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงวลัยรัตย์ จันทร์สว่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงชลธิชา หอยสังข์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงณภัทรพร อุนจะนำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร มานะมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงมุทิตา (-)

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงกชกร ศรีเอียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๕๙
เด็กหญิงณัฐทัตภัทร์ จันสา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงภัชชาดา สามล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา กวินวลัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงกชกร วงศ์ธีรภาพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงเกตุมณี ยิงยงสันต์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงนาถนภา แก้วมีสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงพรรษชล สิงหวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงภัททิยา โพธิบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงศุภิสรา ลอยเวหา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงสิรินทรา จันธิมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงกชกร วิจิตรไทย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงประภัสสร เมืองใจแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงปรารถนา อ่อนติบ

๊

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เขียวทะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอดิศา วันนาติบ

๊

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงอรพิมล วิลาสสูงไกล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงญาณี กมลปราณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงชาลดาว กลมปราณี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายเอมินวู เมษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธนดล คงปราโมทย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายนรภัทร อินต๊ะวิชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายอริญชย์ ทับทิมทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สิทธิพัชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายสันติ ศตนันทน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ อุปกูล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

ทิบุญมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายนพไชย บุชาบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายชลากร ศรีเหรา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ปานอ่อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายถิรธนา คำหา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายทวีศิล วันฟน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายธนโชติ ม่วงตัน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายธนพงศ์ ปญญาทู
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายปรัตถกร ตาโท้
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายพัชรากร ต๊ะวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายพีรัชชัย อารีย์เกือกุล

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุวิชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายทศพร สุภาพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายวรากร รวมเขียน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๘
เด็กชายวัฒน์ชานนท์ กรีพจนีย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายภูพิพัฒน์ แก้วเอ้ย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายวราวุธ คุณคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายพิรัชย์ โพธิพินิจ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายองอาจ บุญนำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายณชพล ต๊ะสุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายณภัทร แสนใจเสมอ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์ มะโนใจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายธนภูมิ บุญภู่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายมนตรี ลลิตาคม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายมนัด บุญเชิญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายรัฐภัทร์ ศุภพรสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายสุรพล เก่งไฉไล

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายอชิรวิชญ์ แกล้วกสิวิทย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายอุกฤษฎ์ ปญญาสว่าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายชวลิต -

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายวรวิทย์ -
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายนิธินันต์ เวียงจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายปณิธาน -
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายพิศณุ กะกุลพิมพ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายอาทิตย์ ธรรมชืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายคุณากร ซ้อนต่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ อุดมเหนือ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายฉัตรชัย ฉัตรสุภาพงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายชญานนท์ ทาเปลว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายธนาเทพ พันคำมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายพชรพล แก้ววรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายศุภณัฐ โพธิวิจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายสพล วงศ์แก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายเจอ -
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายจิรชาติ มหาวันเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายธนาธรณ์ เดชมหาทรัพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงมยุรี วีระธารากุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงบุปผา กติกาบริบาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงชุติมา พนมพนอไพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงณัชชา คณะมะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงณัฐริกา อาญาสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ตุ่นคำแดง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงพขรพร แสนติบผ่าย

๊

๑๙//๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงพัชริดา พิมพา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงโสภิญญา ดีปุกเปยง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงอภิญญา จงรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงเอมมิกา ใจครัว

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงนำฝน -
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงพาขวัญ
ไพศาลสุวรรณโชค ๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงนาดีดีจ่อ -
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๔
เด็กหญิงอมรลักษณ์ เอมอยู่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงอภิชญา แสงอุทัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงสิริกร ปญโญวาส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงดารารัตน์ เอียมสะอาด

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงธนัชญา ทาสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ มานะกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ บัวระพา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงพรพรรณ ใจมิภักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๒
เด็กหญิงพรรณาขวัญ คล้ายจือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทิน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงสุธีธิดา รวมเขียน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงอัญญามณี หน่อคำสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงปลิดา -

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงอรวี -

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงชฏาฆาต อาญาสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงณัฐสุดา เผือนวงษ์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงพรกมล วัชระชัยชนะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๑
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สมศักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงชิดชนก วงษ์ล่า

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงภาสินี ปรีชา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายสมบัติ -

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายสรวุฒิ -
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายสายันต์ -
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายก๊อป -
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายเอจ่อ -
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายหม่องยียี

่ ่

-
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายซินโกล่ะ

่

-
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายเนลินอ่อง -
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายเช่อแว -
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๓
เด็กชายหม่องมีคำต่า -

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายยีเวเห -

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๑ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายองอาจ -
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายอาทิตย์ ส่องแสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายหงีเล

่

เลเนตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายซอรวย ซอวิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายสุรีรัตน์ รวยศิล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายกะรีพอ เพชรนาภูมิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายธนพร ทะเลแสนสวย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงเสาะวา เนตรภูธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงพกาววรณ นำอิสระภาพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา บริบูรณ์ขุนเขา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงช่อผกา -
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงมะฉอิวิน วรกานต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงส้ม ภูมิรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงหมีหล่า

่

มณีพกา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงดอกบัว ปทมวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงนะดี นิตยกานต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงทักษพร กลรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๒

นางสาวบทวาป -
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงสุนิสา -
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอรนันท์ -
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายก๊อป ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงซานซานเล ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงซาร่า ไชยวิสุทธิผล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายซินโกล่ะ

่

ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงตินซาเว

่

ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายธวัชชัย  

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงนอมิเซะ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงปาปาโท ไม่มีนามสกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงพูปุยตูส่าเล -

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงมะเวเว ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงมีนา -

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงกิงฟา

่

 

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงจันทรา วนาประเสริฐยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงจิราภา แซ่ม้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงชลลดา ทรงบุญธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงนันทวัลย์ อาเหม็ด

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๑

นางสาวนูราบี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายบัญชา อุดจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงบุปผา  
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงพรรณี ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงมีมี

๋ ๋

-
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอณุภา แซ่ม้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงแตแต  
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงแปง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๑๙

นางสาวจูจู ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงซู่ซู่คัน

่

ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๑

นางสาวติดา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายเยริน  

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายไซโกโก  
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายไพรัช ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายจ่อโทน -
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่กือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายนพดล ชมภูโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงนัทธมน ยะหัตตะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ สีวิใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๐
นายวิรัตน์ -

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงจ๊ะ แซ่ม้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๒

นายทูเมียะอ่อง

๊

 

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๓

นางสาวน่อมึดา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงน่อแจ้โหย่ ชาติชาญฉลาด
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๕

นางสาวปาริชาติ เดชาธนสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงมาเลีย แซ่ม้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงมือชิชิ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงรัญชนา คีรีเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงวรารัตน์ วิทยาตระกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงสารภี ทอแสงสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ผู้ครองคีรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๒

นางสาวเนตรชนก วิทยาตระกูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงเพชรดา ขอพึงไพรพนา

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๔

นายขจรศักดิ

์

 
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๕

นายทัศน์พล ธรรมครบุรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงกชพร มณฑพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายจิรันตน์ หมืนวัง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายจเร --
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายซอยันกิน --
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายณภัทร กันทะเอ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงทัศยา หมู่ปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงธนัญชนก อินธิการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายธนากร --
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายธวัชชัย --

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายนพวิชัย ใจบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงนภัสรา จันลาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายปฏิมากร สะขัดอ้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายพลากร ใจอ้าย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงพัชราภา เอียมสะอาด

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงมะนีหล่า

่

--
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงวริศรา โกเมนทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายสมชาย -
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายสืบศักดิ

์

มูลมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงกาวี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายเกรียงไกร กันทะวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงแตงโม --
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายกิตติธัช ขาวน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายจิรัฎฐ์ หมืนวัง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายนพชัย ตางอ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงนำฝน สุยะวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงนำหวาน ทิศหมวก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา สิติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายละออ พงสาวะดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายวรานนท์ คืนลือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายวรายุทธ สุยะตา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายศรายุทธ --
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายสรณ์สิริ มณฑพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายสุทิน สมเปา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงไข่มุก กันทะวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๔ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ -

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียนย้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายปรรย์ถวา ศิริใจวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายปญญา -
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงยุวดี --
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายราเมศวร์ ฟองเอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายสมชาติ --
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายสมพร หลวงหลาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา อุ่นพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงนรินรัตน์ แก้วบุญตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ หวันยอด

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายวรากร ศิริธัญเดช
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายจารุวัฒน์ ปนคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวันวิสา พรมน่าน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายสมชาย ใจกิวแล

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายสาคร สุยะวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงเคงตู่ --
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายโชคทวี อุปกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ มหาวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงจอมใจ -
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายดนัย ฟนล้อม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๑
นายบรรพต ศรีพรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงมาลิษา ผิวมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายศักดินคร

์

จ่าเห็ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงสัจพร ดำดา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงสายใจ โพธิสว่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๖
นายสิรดนัย พันธมิตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงเม ตางอ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงแนน -

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงชลนิชา มหาวัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายธเนศวร บัวขาว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงน่อแจ่ -
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายพงศธร เต็งพลอย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หนันต่า

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๕ / ๑๘๐

้
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ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายภูริช วันแอเลาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ ขันทะวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายรัตนชัย ฟนล้อม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงวรนุช สงบุดดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายวิทวัฒชัย ลำใย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายสรศักดิ

์

กันทะวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เงินตาสุก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายสุริยา ไม่มี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายสุวัชชัย วังแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิหวาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายอ้วน ไม่มี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายเหล่อู ไม่มี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๘

นายแฮ้บู้บู ไม่มี
๑๒/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๒๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สมานกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงกอย อุ่นคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงกัญญณัฐ์ สิงห์วงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายคัมภีร์ คำล้อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงจันธิดา วังขวาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายณัฐพล จอมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงดวงกมล อุตรศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายติณณภพ ใจยอด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ อุ่นคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายปติเลน ไม่มี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงปุกกี

้

ไม่มี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายพสิษฐ์ อินตา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายพิเศษ จอมมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงรวงข้าว ปนเมอะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายระพีพัฒน์ ภูคำลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงหนึง

่

สีเทียน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายอันตินันน์ พรมแปง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๖

นางสาวอุษา ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๗

นายเกรียงไกร ปญญาวนาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายเอกรุณ ไม่มี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงแฮร์คูล ไม่มี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๖ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายจีรวัฒน์ วังก๋าต๊ะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงณัฏฐา พูมเมฆ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายธราดล สุยะเตียง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายมิตรชัย ไม่มี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายวินเต็ง ไม่มี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายวุฒิชัย กานมเขียว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงเกตุมณี หาญเมืองใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายเพรช ไม่มี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายโนะโน๊ะ ไม่มี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายสมคิด ไม่มี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงสาธิตา ฟนล้อม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายเอเปก แสนทวีสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ไม่มี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๓

นางสาวชนิสรา เมืองใหม่
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงปยวลี เวียงวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายนิธิกร เวียงวิเศษ
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หมูทิ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์ปางมูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ แสนหาญชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายปรมินทร์ สุนันธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายพรนำชาติ แซ่หลอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงมาลี จะงะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายฤชาทร นุ่มน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายสรศักดิ

์

สุริกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงอัญนิกา แก้วบุญปน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายเกริกไกร แน่งน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงเทวิกา พนากุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงเมธีกรานต์ งามระรืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายกรรชัย นุสรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายกฤศ แซ่ม้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายกันติ สิริสรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงจรรยาพร เครือตะวัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงญาณภัทร ดุษดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงฐิตาพร บัวเคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๗ / ๑๘๐

้
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ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงดาว ดวงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายธิติวุฒิ ตุ่นทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงนิชาภา เครือวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายปยะพนธ์ เกิดแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยชนะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายวิษณุ เต็งสุวรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ กาใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงศีตรา จำปู
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายสาธิน ปอเงิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายกรกช ภาชนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงจรรย์ธร
ขวัญใจชาวไกรลาศ ๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปกสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงจิรภัทร ใหม่วงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชลธีสายวิมาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายดนัย ปอเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายธนกร ยอดเรือน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายนันทวัฒน์ เกิดแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงนิดตา แสนหาญชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงบุญรอด สุริกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงพริตี

้

แซ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงพิมลนาฏ ธรรมใจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายภพสันต์ ปนสา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงมธุริน ปญญาหมืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงวรรณมารี เรือนใจดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงสวรส แซ่ม้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายสาธิตย์ เครือวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงอังคณา ลีตู
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงอัญมณี ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๓
เด็กหญิงโสภาวรรณ นาคสัว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายไพรวัลย์ แซ่หมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายกฤษกร ภาคใหม่
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ร่มเย็น
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงสุธิดา ชลธีสายวิมาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงสุพัตตรา เกิดแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงอริสา วนาเฉลิมเทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงจันทมาศ อิสระชาวไพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๑

นางสาวจุฑาทิพย์ -
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตบริสุทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงวรัญญา จงเทพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๔

นายสอแทกอ่อง -

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสุธาวี
ขวัญใจชาวไกรลาศ ๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๖

นายประภาส -
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๗

นางสาวปรีดา กถาธรรมวุฒิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงวีนาพร เดโซวงศ์สกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๒๙

นางสาวญาณี แซ่กือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๐
นางสาวนิภาพร ไพรพัลลภ

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๑

นางสาวปุษาบุล แซ่หมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๒

นางสาวพรนภา คำมอญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๓

นางสาวสุทธิดา พงษ์สานต์คีรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๔

นายอนุศักดิ

์

พุฒิไชยจรรยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๕

นายอาทิตย์ เกียวนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๖

นางสาวอารียา มรดกบรรพต
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๗

นางสาวโยษิตา เจริญสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๘

นายทิชากร เก่งรุ่งชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๓๙

นายธนกร คงดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๐
นางสาวนิภา คีรีไพรกายแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๑

นางสาวนำฝน สงวน
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๒

นางสาวมึแฮหมุ่ย จอมแดนนา
๐๑/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๓

นายรัตน์ แซ่ซ้ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๔

นางสาววนิดา แซ่หมี
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๕

นางสาววริยา แซ่ย้าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๖

นางสาวสุพิชญา จิตแจ่มแจ้ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๗

นายเอนก แสนใจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายกมลภพ เหล่าตุ่นแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงกาญจนา วงศ์ปางมูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๑

นายกิตติพงศ์ จะมือ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงขวัญสุดา ยานะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงจันทร์ดา ตรีแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงจินตนา พาละ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายณรงค์ ภูมิใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงณัชชา แก้วปาเฟอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ชัยวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายธนาวุฒิ ต๋าคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ ปญญาดิบวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ ชุมภูชนะภัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงนันนภัส เจริญสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๒
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สิทธิประเสริฐ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงพรนภัส ใจบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายพีรพล สีเอ้ย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงมาลี เพิมสุข

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงสาวิกา ขบวนดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงอภิชญา เหล่าตุ่นแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงอัญชลี แสนสีขวา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอัมราทิพย์ ใจยะพอ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา สายสร้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ เกิดแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา -

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายคมกริช ใจยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงจารุณี ห้วยแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายฉะทู ตระกูลวนาสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงญาณธิชา วนาคงประยูร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงดาว วงษ์ปางมูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงธันยภรณ์ สืบสกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๗๙

นางสาวบือเก่ ตระกูลวนาสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายปญจพล การะยม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๑
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สืบสกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงรัตฐนา เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายวิทยา พนมบันดาลสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายวิภาวัส ณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายสุดเขต มณีวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงอทิตยา คำมอญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายอภิชาติ แซ่อึง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายเจนณรงค์ เกียรติสุพจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงแสงเพชร แสนบุญเรือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เหล่าตุ่นแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายกษิต รักไทย
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา ท้าวความ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงจรรยพร คำวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายณรงค์เดช อ่องเซง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ปาเต๋
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๖

นางสาวดวงใจ รักไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงดารา แสงเทียน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงนัยนา สมเสาร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๗๙๙
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ปญญาหมืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงพรพิน จันทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงพรพิมล ศรีนาราง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายพรภิชัย บุญฉิม

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงพรรณปพร เกิดแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงพรไพลิน แสงใหม่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายพลธวัช ทองดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายพายุ ยาใจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายพินิจ เปรมพล

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงวิจิตรา อินต๊ะเพ็ชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายศุภนัฐ ดวงชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๐
นางสาวสุพรรณี ระหิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงสุภาพร ดีเสมอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงอังคณา แสงหล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงเกษร ต๋าคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายเนาว์ ห้วยแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงกระต่าย -
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายกฤตธนัท พืชจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายกฤษณวัจน์ แสงแปลง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายกฤษณะ จันทร์เอียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายกันตินันท์ ใจยวง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายก้องภพ แพ่งศรีสาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงคำแปง มากัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายจารุพัฒน์ เขียววงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ลังกาวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงนอหล่า ไม่มี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงนิตย์ศรา บุญมาปุก
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายนเรนทร ศรีบุตรา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๗
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ใจกาษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายปยวุฒิ บำรุงศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายพงษกรณ์ ปญญาแจ้
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญพงศ์ภักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงภัคจิรา ใจนิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงมีนา ไม่มี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายวรวุฒิ ภูษาไสย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงวรัชยา คำปอ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายวรากรณ์ ใจแก้วทิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายศุภกฤต หวังหุ้นกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายสถิตคุณ ในหล้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายสรายุทธ ดีปุกเปยง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายอนุชา จันทร์มูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายอภิชาติ ใจนิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายเตชินท์ ใจเถิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ก้อนสุริย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายฐนิตกฤต ปะระวันนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายฐิตวันต์ มันภักดี.

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายณัฐพล อ่อนสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายทวีรัฐ แดงแบน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ลังกาวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงธนพร อัญทะไชย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายธนากร ไวที
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงนภัสสร ปางหล้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงนภาพร ใจยวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา มะธิตะเตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายปารเมศ สวนใต้
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงพิภารัตน์ ปานันต๊ะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงพิมภา ใจกาษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายพิษณุ ลังกาวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายภูมิเพ็ชร ยอดเพ็ชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ แสงแปลง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็ชรสัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงวีนัสนา คำภีระ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายศิริโชค ปญญา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงสีอู

่

-
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ปูกันกะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุสาใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายเจริญ คล้ายทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงเปยมหทัย จันกิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายแมนดีป ใจแก้วทิ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงจันจิรา ลังกาวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงจันทกานต์ มันภักดี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงจันทนิภา แก้วกันยา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงชฎาพร บำรุงศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายธนกฤต ลังกาวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายธนัญชัย ปญญา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

อินวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงธีราพร ใจแก้วทิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายบรรพต ปนสีคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ยะหัวฝาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงพลชา ทองพ่วง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายพันธุ์ธัท ส่างน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา พิเมย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายพิชิต บุญมาปุก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงพิมอาภา กำบังกาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายพีระพงษ์ การะยม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงพุทธิดา ลังกาวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ ตันมูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงวรรณวิภา นันทะใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงวรารินทร์ ชุมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงศิรินันท์ แสงแปลง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายสิรภพ หมดราคี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงสุภัชชา ก้อนจันต๊ะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายอัครชัย แก้วชมภู
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายเกษม ปนสีคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา มากัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงเลิศนภา สิงห์สถิตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๓ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายไบรอัน ใจแก้วทิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายกรัณย์ เขียววงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงกัญธิมา อัญทะไชย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงคีตภัทร์ จินาลม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงนภิสา ลังกาวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงนิชาภัทร ทาระวา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงปราถนา ลังกาวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายพิทักษ์ ทิยอด

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงมธุรดา แก้วกันยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายวรรณชัย โกลากุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายศักดา แพ่งศรีสาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงศิริพร ฟกสนิท

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายชานนท์ วงษ์ปอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงณิชากร เกียงวงษ์

๋

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงพรนภา เพ็ชรสัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายศรัทธา ศรีนาจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๑

นายอภิรักษ์ ใจกาษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๒

นายเกรียงไกร จิตอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายเฉลิมพล แสงแปลง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงจันทนา อุดเรือน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๕

นายณัฐวัฒน์ วิเชียรวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๖

นางสาวทัศนีย์ กาวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ จันทร์แจ้ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจนิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปานันต๊ะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงนิลนารา เปงแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ นาวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายปริญญา แสงแปลง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงพัชชา สายบัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงภรัณยา ใจวงษ์แว่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายศรายุธ กาบี

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสิทธิพร เขาอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายสิทธิโชค สานอินศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายสุทธินัย ตาแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงสุธิดา แก้วกันยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๔ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายเทวินทร์ ก้อนจันต๊ะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงกชกร อุดทาสา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายกมล อุดจอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ บำรุงนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายกลวัชร ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๕ เด็กหญิงกาญจนามนต์
หลักเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงชนิภา เกตุนิล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงชลธิชา บุญธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงชลลดา วังกาต๊ะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายชัยวุฒิ โยธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายชานน ธรรมขันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ เทพสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงตันหยง มณีรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงทัดดาว คำวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายทีม นพคุณสมบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายธนกร เชือวงษ์

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงธัญภัสสร คำตุ้ย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายธันวา เอืองหมี

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงนวลอนงค์ คงหิรัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายบัญญพนต์ ชานุวัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงประภาศิริ ติยะนิว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงปรายดาว คำหงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายปะกร ปนสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายปะกิจ ปนสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงปญญาพร สอนพิมพ่อ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงพิยดา ถ้วนถี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงรุ้งสิณี ศรีเดช
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงวิราศินีย์ จันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายวีระภาพ ศรีวิชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงสขิลา กันทาคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงอภินันท์ ประกอบธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ประกอบธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงอริสา จิระศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ เทพสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายอาณาจักร จันต๊ะรังษี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายอุ้มบุญ คำตุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๗
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

ยอดเรือน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายเพียว คำแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ก๋าวิใจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายเสาร์คำ ไพรบุญเลิศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงเอมอร เพ็งพุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายโอม บุญสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงกันติชา แสงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงจันทร์ฑิตา ยาสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงชฎาพร ระวังชาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ปนสีคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายชัยวัฒ แสงคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงฐิติญา สุทธิประภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงฐิติภา เทพทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายดลนภัทร์ ศรีจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

กุนามา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงทิพกมล พิทักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๓

นายทิวงกร จันทิมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายธนกร นันทะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ อุปรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงน้องหน่อย กันแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พุฒคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงพริง

้

ใจบุญเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายภูรีภัทร ว่องไว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงรัตนา จันทร์ใบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงวรรณวลี ปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายวรวิช ชัยอุ๊ด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายวีรภัทร สิงห์รักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายศรีวิชัย ใจยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายศุภกฤต อุดทาสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายษิลิลาต แก้ววงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายสรวิชญ์ แสนกิติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายสัณหเจต เพียซ้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายสิทธิพล หมืนจินะ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงสิรินยา ใจปนทา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายอนุพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายอภิชาติ สมศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงอรอุมา กล้าหาญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงอริสรา นันทิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองปญโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายอัครเดช เกตุเปง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงเพ็ญตะวัน สมศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงเมรี เชนรัมย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายสาระวิน หยินสุข

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา อุปรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายคงกฤช เสติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายธนากรณ์ เมืองปญโย

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงนัฐติการณ์ อินลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ นันทะใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายพชรกฤตย์ สมพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ปูนาดอย

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายมานพ อินแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายรังษี สุนันต๊ะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงรัตนา พาพิง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายอ้วน บุญส่ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายเสรี สุนันต๊ะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๓
นายณัฐชรินทร์ หิรัญรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๔
นายทนงศักดิ

์

ธรรมใจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงทิพนภา สร้อยเศษ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๖
นายบัณฑิต ตังจินา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงบุษยา ชมภู

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายฟาธันวา เกวี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๒๙
นางสาวมณีศรี ทุ่งเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายรถเสน ใจยา

๒๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๑
นายเกรียงไกร ไพรสณฑ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายจีรพงศ์ ภูวิใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายชิติพัทธ์ ด่านคีรีมาศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายณัฐฐิพล สุริยะวงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ พูนมะดัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายทราธร ยีคิว

่ ้

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายธนาธร ฉัตรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายธราธร ใจพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายปริญญา แขกต้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงพรทิวา -

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงพรนิภา -

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายพรศิวะ เดชแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงพัชรริน เขตต์นนท์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายภัทรวี นารีรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายภานรินทร์ เนียมสกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายภูรดิน โม๊ะต๊ะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงรัชนก ติบนวล

๊

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงวีรากร ทิพย์อักษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายสถาพร พรามอ้น

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

-

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงอาภาภัทร เหมือยมะโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงอ้วน -

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายเกียรติภูมิ เหมือนจันทึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงเพ็ชรไพริน นิลรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายชุติเดช สิระใจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ญต่าย

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายนครินทร์ ศิลาอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายพัชรพล คำมูล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ สิระใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายภูธเนศ เดชแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงมาติกา เกียงคำ

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายวีรเทพ ทิพมาตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ -

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ พรามอ้น

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงอทิตยา จาปน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายเอก สุขสถิตย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายโยธิน ตันคำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงจุไร -

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายพิรุณ ปอมเสมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายอมรกานต์ สีแพร่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายณัฐพงค์ คำลังสี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงทิพปภา ศรดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงนำ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงพีรดา คำมี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายศรัณย์ ใจเมือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายสุรเสกข์ การะยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายอภิรัตน์ บุญหอม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายธีรเทพ สมพะมิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายบรรณทิวา ทาจิต

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายวศิน ด่านวิจิตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงกาญจนาพร ธำรงพนากุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงกิติพร วัฒนไพรคีรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงจันทร์ทรา มงคลพนากุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่กือ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงดรุณ สูงเนินคีรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายธวัชชัย ใจดวงดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงนุชจรี ปวรธรรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายพิชิต วันชัยรุ่งรุจี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงมลฤดี -

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงมัลลิกา พนาลัยพยุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงวนิดา จรูญวนาลัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ร่มจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงหฤทัย สูงเนินคีรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายเชิดเกียรติ ธนกุลคีรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายคงเดช ทวีโชคคีรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายดิวาพอ กุลรัตน์คีรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงพนารัตน์ กุลธรรมพนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๘
นายยุทธวิชัย อนุรักษ์สาคร

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงวิลาสินี ชำนาญคีรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา มาแดง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๑
นายกงมิง

่

แซ่ว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงชุมศิริ พนาลีอนุรักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงดาราวรรณ พนาลัยจารุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงธนาภา ปวรธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงมณฑิรา -

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงรักติบูล วันดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ไพรมาลาคีรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายวีรพงศ์ แซ่เชอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงศยามล แซ่ม้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ พนาลัยพยุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายอนุพงศ์ ปญทยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงอรนิช แซ่ซ้ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายอัสดานันท์ เบ็ญร่าหีม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๔

นางสาวจันทร์วลัย สูติพันธุ์สกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๕

นางสาวจิราพัชร กาญจนปทม์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วใส
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายธนภัทร ไพลินอุทัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๘

นายธนวุฒิ มาถาวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๑๙

นายธีรนาถ มูลคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๐
นางสาวนฤมล นนทการ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๑

นายประชา แสงม้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๒

นางสาวพรนภัส พินิจพนากุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๓

นางสาวรจนา -
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๔
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชาญวนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๕

นายสัภยา ลีประกายพร

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๖

นายสิงขร อาจวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๗

นางสาวสุดารัตน์ แซ่กือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๘

นางสาวชลธิชา พรพะกา
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๒๙

นางสาวพรนภา นาหิรัญคีรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๐
นางสาววิภาพร แซกือ

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๑

นางสาวสีดาพร แซ่กือ
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๒

นางสาวสุทธิดา สูติพันธ์สกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๓

นายกาย สินสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๔

นางสาวพัชรินทร์ เด่นยอดคีรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๕

นางสาวพัชรี ท้องฟาโฆษิท
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๖

นางสาวพิมพร ชนะกุลคีรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๗

นางสาววรญา สุภาราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๘

นายวิทยา มาลาไพรคีรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๓๙

นางสาวสุภาพร ลีมงคลเลิศ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๐
นายอรอนงค์ ศรีสันติวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๑

นายอัษฎาวุฒิ สมฟน
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๒

นายเดชณรงค์ จันตา
๐๗/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ บรรมณีสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงชยานันท์ กาศโอสถ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ วงษ์ต๊ะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ โสภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายธีรเดช พุฒิชัยคีรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงพรพิมล นอแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาจิตร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงภัทรธิดา สมจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงจตุรพร ศิริวัฒนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายนัฐวุฒิ แก้วกาญจน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงวิภาวี กัณทิยะแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงศิรินพา คีรีธำรงกุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วปน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายชยธร มาลาไพรสณฑ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงพิชญาภา เดชแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ตัณฑพาทย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายกิตตินันท์ สุยะวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงตุลาพร โนนน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายนวพล ตุ่นแจ้
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายภราดร สุวรรณใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ พนาลัยจารุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายเขมินท์ จันล้อม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงเสียแคะ -
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายทิณกร ยมศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายนพนันท์ จันทร์เจนจบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายนวพล ม่วงเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงบุญรักษา รุ่งคีรีรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายพรพรหม สุยะวงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงภัทราวดี คำวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงวรนุช อุดเปยง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๓

นางสาวสมปน -
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายสิทธิโชค มูลคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงกมลชนก ใจยวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงข้าวหอม ละน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายคุณากร จูฑะพุทธิ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ทองต้นวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายชัยเฉลิม นวลพยอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงธนาภา อินต๊ะเหล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายธวัชชัย แซ่จ๋าว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงธัญชนก ดวงสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายนราธิป พรมวิหาร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงนำฝน สีวิชัยปู
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงปรนันท์ สังข์เสม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงฝาย ตุ้ยเขียว
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ พนาดิลกภพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหล่ามา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงศุภารัตน์ ขันแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายสินมิน

่

ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายสุพศิน วงษ์แวว
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล่าคนค้า
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงอริสรา หล้าที
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายอุทัย วังสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงเกษณี ปุมแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายเทพศิริ จรูญวาณิชย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงไทพนา ทิน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงไอรดา ใจยอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายฐานพัฒน์ ทิน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงณนิดา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงนิภาพร สุอิม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายบอย ปญญาน้อย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงประภาภร จันทร์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงพีรยา คำพิละ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยลังการ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงสุภาพร สนกรุด

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายดำริ ตันจุ้ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันกุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงศิริพรรณ ไม่มีชือสกุลล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายสรธิญ สุวรรณยาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา แสนใจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายฉัตรกมล บุญทิม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายธนศักดิ

์

จุลศิลป
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร เอียมมาก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายศิวกร ต๊ะสุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงเมขลา จันทร์เทศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงบุญ นิลประยูร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน เขียวจักกาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ สังข์เสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงพันธ์พษา ดวงมนลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๑

นางสาวปราณี ต๊ะสุ
๓๐/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๒

นางวารุณี เทียนนาวา
๓๐/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายกันตพงศ์ จรวดจรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๔

สามเณรกิตติพงศ์
วาสนาดีชาวพนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายชัชพล วิทยาเรืองศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายชัยวุฒิ แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๗

สามเณรดิชพงศ์ ศรีคำชนะกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๘

สามเณรทนิล จาติสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๒๙

สามเณรทุเรียน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายธนทัต แซ่สง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๑

สามเณรธนพล แววิไลแคว้นคีรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๒

สามเณรนนทกร ดาวเรืองสดใส
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายปวิตร วินัยธนากุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายพิท -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายภิชาติ -
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายวสุพล จรวดจรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๗

สามเณรวิทู -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๘

นายวิน จันทร์แก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายสงกรานต์ บันเทิงไทย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๐
สามเณรเมฆอู -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๑

สามเณรจีรสินธ์ กัญละยา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายจ๊าบ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๓

สามเณรนันทวัฒน์ -
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายยศพล คัมภีร์เสนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๕

นายสมชาย เทพาทิพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๖

สามเณรสาโรจน์ โรจุยะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๗

สามเณรสุรพงษ์ ธนาไพร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๘

สามเณรหม่อโกเล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๔๙

นายจอน ปญญา
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๐
สามเณรจอแอ้พอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๑

สามเณรจ่อหล่าพอ  
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๒

นายจ่อแหมะทู -
๐๒/๐๑/๒๕๔๐ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๓

นายตีโล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๔

นายต้าเปล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายธงชัย วงศ์เกียรติดำรง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายนันทภพ ผลกัทลีกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๗

สามเณรรัฐศาสตร์ ยรรยงพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๘

นายวันชาติ -
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายวุฒิไกร -
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายว่าซ้ง แซ่ว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๑

สามเณรสมศักดิ

์

หิรัญวัชรา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๒

สามเณรสุธรรม -
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๓

สามเณรอลงกต -
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๔

สามเณรอลงกรณ์ -
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๕

สามเณรอาทิตย์ ฤทธิราญรอน

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๖

สามเณรอานัน ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๗

สามเณรเกรียงศักดิ

์

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๘

สามเณรเตชิต ปกรณ์เอกสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๖๙

สามเณรเอกพงษ์ ห้วยนำชืนจิต

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๐
สามเณรแอ้ก๊อเซ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๑

นายแอ้ะแง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๒

สามเณรขจรศักดิ

์

-
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายชัยณรงค์ ชัยมาลาการ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๔

สามเณรชาติชาย เดชชาติพนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายชายแดน รุ่งเรืองจารุกิจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายธนพร แซ่ย้าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายธนวัต แซ่ยัง

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๘

สามเณรธวัช -
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายธวัช หม่องมิระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๐
สามเณรพัฒน์สรรพ์ รักอำนวย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๑

สามเณรพาดา นวภัทรสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายภราดร โสดาสมาธิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๓

สามเณรมานะ งามระรืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๔

นายยอดชาย โซ่ร่วย
๐๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๕

สามเณรรักชาติ มะพอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๖

นายวิชัย แซ่ว่าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๗

สามเณรศักดิชัย

์

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๘

สามเณรศุภชัย -
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายสายลม -
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๐
สามเณรสุมิตร คีรีมณีภูผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๑

สามเณรหนุส่อ อาญาไพศาล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายอัศวิน นายสม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๓
สามเณรเจษฎาภรณ์ จาติสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายไพรศาล แมแดง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๕

สามเณรจอคริมู -
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายจ๊ะทู -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายชลธิศ จรัสสรณ์ศฺิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายชีวานันท์ วนาลีอภิรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๒๙๙

สามเณรทิเบต พงษ์กสิกิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๐
นายพะอ่อ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๐ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๑
นายภูรินท์ รุ่งระวีรุ่งโรจน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๒
สามเณรสมเดช ใจเลิศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๓
สามเณรสามารถ -

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๔
สามเณรสุพจน์ บวรสุขสกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๕
สามเณรสุภกิจ บวรสุขสกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๖
นายสุรชัย หมืนจินะ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๗
สามเณรสุรชัย เชอมือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๘
นายอภิเชษฐ์ ศรีประภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๐๙
นายอาทิตย์ อภิรักษ์เกือกูล

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายอาบิ ไม่มีนามสกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๑

สามเณรเอกชัย นวภัทรสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๒

สามเณรโซ สีทา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๓

นายชัยวัฒน์ วิทยาเรืองศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๔

สามเณรดำรงค์รักษ์ บุญปน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๕ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๕

นายทิยา มานพพนาไพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๖

นายมานพ แซ่ลี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๗

นายมีนา เวนโท
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๘

นายสิทธิชัย ครองไทย
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๑๙

นายสุกัลป แซ่เกอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๐
นายเปง  

๐๑/๐๑/๒๕๓๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๑

นางสาววิภารัตน์ สุยประชาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงจันทร์เเรม -

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงชมพู่ -
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายตียะ

่

-
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายตู่ยะ -
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงทัศนีย์ -
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงนูรียา -
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ -
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงนำฝน -
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงนำอ้อย -

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายบัณฑิต กัณทะวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงบุญญานุช อินสุยะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายพีรภัทร จันทร์ไสย
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายภูตา -
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงมะลิ -
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจรุณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงศิริพร ล้านคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายสมชัย -
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายสมเดช สอนไว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายสุทธิภัทร อะขิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๑
เด็กหญิงสุวรรณเนตร กาละ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายอาซานดี -
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายอาทัด -
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายเมฆา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ถานะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงดาว -
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงนำค้าง -
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายผิวเล

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงพัชรา -
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๖ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายภาคภูมิ สิงห์กลาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายภานุพันธ์ อินทร์จร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงมะลิ -
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายวรรณชัย -
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายศราวุธ -
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายศุภชัย -
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายสมเกียรติ

์

-
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงสาริณี -
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายสุริยา -
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายอัครเดช กัณทะวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายเมธิชัย ทองด้วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายไม้มงคล -
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา -
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงซอฟาง -
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๔

นายธงชัย -
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายสมคิด -
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงส่าส่าเอ -
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๗

นางสาวอารีย์ -

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงเมทินี -
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงเมทินีมะ -
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายเอกชัย -

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงแหง่แหง่ -
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา มือแป
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายธีรพัทธ์ ไม่มี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายปฏิภาณ เมธีชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายประสิทธิ

์

ศิริวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายพีรภพ วัฒนาธีระกิจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงศิริน่า -

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงสมใจ ใหม่
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายสิทธิพล เทิดคีรีไพรสัณฑ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงสุมิตรา ทิพย์บรรจงสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงสุรตา สิงขรจารุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายอนุชา แก่งวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายออเมซู ไม่มี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายเรเรโท ไม่มี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๗ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายโกโก่เล ไม่มี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายโด้โค ไม่มี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายไชยภพ ตราดรรชนี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายจอเลพอ ไม่มี
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายจิรายุ สิทธิเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายซูระอู ไม่มี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายทินกร ตูตู
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายนพดล สะการะคีรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายปยะ จาติสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงพิยะดา ดิโกย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงมณี ไม่มี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายรวิทย์ สิงขรจรูญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายวิศวะ ราชฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงศราสินี พลอยหาญการ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไม่มี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายศุภัทรชัย บุ่เหง่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายสมพัฒน์ โนเอ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงเกสร ไม่มี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงกัลยา โพธิชัยเลิศ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงฉันท์ชนก พลอยหาญการ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงชญานิน อนุรักษ์วนาลัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายธาวิน พนาลัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายพลทัต อภิบาลวนาลี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงมณิการ์ พลอยหาญการ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายสุพล ใหม่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงอัจฉรา พนมอภิบาล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงจันจิรา ศิริวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงจันทนา ชาญวนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พลอยหาญการ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ศิรินนทชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายศิวัฒน์ชัย วิจิตรฉัตรชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายเวโก่ พม่า
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ ศรีชอุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายณัฐนนท์ ยอดแก้วอธิฐาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายปฏิพาน ไพรอวยชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๘ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายลิขิต คีรีพิริยะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงอนุศรา ศิริวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายธัชชัย ยงยศสกุลวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายประสิทธิ

์

ซือสัตย์เทอดไทย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายสุบิน ห้วยกาเหว่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายเดชาธร เทาอาจหาญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายจ่อสินทวย

่

-

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงชลธิชา นวนเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายซอใต้อู -
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงซ่วยยีวิน

่

-
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตำจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายต๊ะอ่องทู -

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ส่งเสริม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงนินน่อยลุ่ย -

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายปเพียวเหว่ -

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายผิวแทะอ่อง

่

-
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงพะหยีตา

่

-
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงพูปโส่งมิน -
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงมีมี -
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงยะตีทู

่

-
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๐ เด็กชายหน่ายหน่ายลิน
-

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๑ เด็กชายหม่องชิดมินไท้
-

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๒ เด็กชายหม่องสินมิดเมียด

่

-
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๓ เด็กชายหม่องแต็ดหลุ่ย
-

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงอีโมไข่

้

-
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายอ่องปายโซ -
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงเชอร์รี

่

-
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงเซาเหว่นิน -
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงเหม่ตะสิน

่

-

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายโซหน่ายวิน -
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายกมลชัย -

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายข้ามไป -
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงซานดาวิน -
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายตะโพ -
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงปุยปุย -
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๙ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงรัญชิดา ปกษี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงรินนภา พรมเสน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายหน่ายเลโท -
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงเข่งเมียวเอ -
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายไมตรี -
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายซางทะ -

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงนันทะเล -
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงมะมิอ่าว -
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายวาเค -
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงวาโซพู -
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายหล้าพองอู -
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๖
เด็กชายอ่าวเมียวแทะ

-
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๗ เด็กหญิงเมียวเมียวหล่าย

-
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายเยวินหน่าย -
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๖๙ เด็กหญิงแต๊ะแต๊ะหล่าย
-

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงแหม่เจ๊อะ -

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๑
เด็กชายแหย่หน่ายโซ -

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายกานตพงศ์ ศิลพร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๓

นางสาวชมพู่ -
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายชลิต -
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายชัยพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงชาลินี -
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายทรงชัย ไม่มี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายทัตเทพ แซ่ว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายทิโมธี -
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงนงคราญ -

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงนิตยา ไม่มี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงนิมนวล

่

ไม่มี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงนุสรา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ -
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงพิมพา -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายพุธ ไม่มี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายมนัสชัย ไม่มี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายมีชัย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงวรรณี ไม่มี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๐ / ๑๘๐

้
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ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายวรรธนัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายวายุ ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๒

นางสาววิชดา -
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายวีรวุฒิ -
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงศศินันท์ ธนโชคโภคิน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๕

นางสาวสายปาน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงสุดา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงสุนีรัตน์ ไม่มี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายหัษเรนทร์ สุวรรณประเภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายอรุณ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายอัครชัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายอานาส -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา -

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายเมาแช ไทยดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงคมคาย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงจารวี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พงษ์สานต์คีรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงนุจรี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงนำใส ไม่มี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงปรียา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงปทมา จีใจ

๋

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงปานตา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงพิชญา ไม่มี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงฟารีดา ไม่มี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายมานพ ไม่มี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงมินตรา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายยายาคาน -
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงลำพูล ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายวรชาติ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายวรวุฒิ แซ่กือ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๒

นายวาที ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายวิโรจน์ แซ่ว้าง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๔

นางสาววีณา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

อาชาวัฒนกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงศิมาลัย ไม่มี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายสนิท ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๘

นางสาวสิริมา ไม่มี
๐๖/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงสุทธาวาส กองชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา พุฒิไชยจรรยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๑

นางสาวสุรีย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ ทวีไพบูลย์สกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายอภิชาติ แสงใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงอุษา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงเมทินี ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่ลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายโชติวัฒน์ สิติณาจักร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายโยธิน แซ่ว่าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงไข่มุก ไม่มี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายไมตรี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๑

นางสาวกุหลาบ ไม่มี
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงชนิตา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงญาณิศา แซ่ว่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงดวงเนตร สว่างทิพย์สิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงตรีสุดา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายนวพล ไม่มี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๗
เด็กหญิงนารีกานตร์ อ้ายเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ไม่มี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๔๙

นายบุญทวน ไม่มี
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายปยะชาติ ไม่มี

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๑
เด็กหญิงพัทชญาภรณ์

สิทธิวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๒

นายมานะกิจ ไม่มี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงมาลี แซ่ว้าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๔

นายสกล ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายสานิตย์ ไม่มี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๖

นางสาวสายธาร ไม่มี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๗

นางสาวสุทธิดา ไม่มี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๘

นายสุรินทร์ ไม่มี
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายอาทร ไม่มี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๒ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงอาภาพร ไม่มี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายเตชะ ไม่มี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายเสน่ห์ ไม่มี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายโชค ไม่มี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายจักรรินทร์ ปากแบน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายธนกฤต ปะละเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายเยโก ( - )
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายเอพิวเฮ ( - )
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายเอกอภิรักษ์ จันมา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายปรเมษฐ์ เมืองมูด
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายสิรดนัย เนตผาบ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายสุรยุทธ ใจรังษี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายรินรินจ่อ ( - )
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงนลินี ( - )
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงปยวรรณ บุตรภักดีธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงวันวิสา แก้วไลย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงวริศรา จันทร์น้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เจิญทังคุณภาพ

้

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๘
เด็กหญิงประภาวรินท์

นวนใจ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา ปาเปรียว

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงตะวัน ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายทิวากร มูลเตรียม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงมะโซ -
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงมีมิ ไม่มี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ แจ่มนาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายวิวัฒน์ แซ่นา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงสุภัสสร วงค์คำลือ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายอธิรวิชช์ เมฆสงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายอะแท๊ะ -
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงจันทรา -
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงนิภา -

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายมงคล เหมยคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายลิทู ไม่มี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายวรเชษฐ์ แจ่มนาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายธนโชติ ศรีใจคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงนรีการต์ โปร่งหลวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ ชาวด่าน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงอริษา ฤทธิพรม

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายทินกร เพชรคีรีรัฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายยง แซ่ม้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายชยา แสงม้า

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายเอกชัย เล่าปญญาวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายยิงยง

่

สวัสดิกุลชัย

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายธีรภัทร กมลปราณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายปกษธร เพชรคีรีรัฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายพงศกร วัฒนคีราษฎร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายไสว จันทรมณฑล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงบัวสาย กวินวนาลัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงเมทินี กรินคีรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายเกียรติภูมิ กมลาสน์สมุท

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายโชคทวี แสนหาญชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายพงษ์สันต์ แซ่ลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายปฏิยุทธิ

์

แซ่ย่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายไวภพ แซ่เท้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายการุณ กรินวงศา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายอนุวัฒน์ พยุงพนม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

แซ่เฮ่อ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายเอกรินทร์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายธนาวัฒน์ แซ่ว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายธีรภัทร แซ่เกอ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายธัญกร กำธรเดชะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายสุริยะ เพชรคีรีรัฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายพีรทัด แซ่ลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายทนุวัตร์ แซ่เฮ้อ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายกลวัชร แซ่เกอ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายน้องสาย จตุมหาสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงสุชาดา จันทรมณฑล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงวาสนา แซ่ว้าน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงรุ้งธิดา แซ่ว้าน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงอังคณา แซ่ย่าง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงสุพรรณี กวินวนาลัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงสโรชา แซ่ว้าน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงพนิดา ปงก๋า
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงภัคจิรา พยุงพนม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่กือ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายธีรชนม์ กมลปราณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายธีรชาติ กมลปราณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายนวพล เพชรคีรีรัฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายเอกพล ชัยเลิศพนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายสุขเกษม กวินวรรณา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายชนพล มากมาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายเอกรักษ์ กมลปราณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายยี แซ่ว่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงเบญญาภา แสงม้า
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงปภาวดี รุ่งคีรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงรุ่งธิญา แซ่ย้าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงลลิตา แสงคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงสุธาสินี รุ่งคีรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เพชรสกุลไพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงนารี ขวัญวารี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงกนิษฐา แซ่ว้าน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงยุพดี แซ่ย่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงนันทิชา จันตาแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพชรคีรีรัฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงจันทการติ

์

กมลปราณี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงกรชนก แซ่กือ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงนันท์นภัส กมลปราณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงดาวรุ่ง หิรัญรัตนะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงณัฐพร กรแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงดรุณี บรรพตตระกูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงกัลยา กวินวนาลัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงพิมพิกา เพชรสกุลไพร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงกมล แซ่กือ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๓
เด็กหญิงธาราลักษณ์ เรืองกระจาย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทรมณฑล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายศิลา จันทรมณฑล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายพิชัย บัวตูม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายสวิตต์ เพชรคีรีรัฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายแสงชัย พงษ์สานต์คีรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายนพรัตน์ โยติกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายสุทัศน์ นาคศิริกุลชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสงม้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แสนหาญชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายเจนศักดิ

์

จิตบุญมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงพรนภา แซ่กือ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงธิดา แซ่ว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงวศินี แซ่เท้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงอัมพร แซ่ว้าน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงญาดา จันทรมณฑล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงนฤมล แซ่ม้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงวริษา พยุงกระสิทธุ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงสุธิดา กลมกล่อมดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงนำฝน กวินจรรยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงสุทินา กมลปราณี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงนัทภรณ์ สุขศรีเจริญพนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงสุณีย์ อาสารักไพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤชุวินิจกุลกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายธรรมดี ( - )
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ภูสมจิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายปณิธิ
ตระกูลกล้าณรงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายบุญธรรม มนตรีปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย ภัทรมนพนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายทะนง ( - )

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายวิฑูรย์ ( - )
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ลาภพร้อมกุศล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายสุวิชานนท์ วิทยาประดับ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายปุณณภพ ( - )
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายเสกฐวุฒิ ทวีโชคพนา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลุนบุดดา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงกนกอร สาธุสถิต
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๖ / ๑๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกา นิยมวราวิทย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงสุวิมล

อุทัยประเสริฐกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงกัลญา ( - )

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงสุวนันท์ คำพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงพิทยารัตน์ ( - )

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงณ้ฐวลัญช์ นาต๊ะ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายจรณบูรณ์ กติกาบริบาล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายชญานนท์ แย้มกลัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงเกสรา ธนาคมสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายยรรยง เจริญชัยพนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายสุขุม วนาลัยอภิรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงกันทิมา สุขศรีพนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงกานดา รักษ์ถำเสือ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายจักรินทร์ นาต๊ะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายจิตติ เลิศวีรเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายจ่อเลโท -
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายชลธี เปงงาวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงซอ -
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงญาดา ไม่มี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงดอกฟา ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงดารณี ผ่องสายสกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายตะวัน -
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายทัศน์ไท เทพวัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงธิดานุช ทิน้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามเชย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ คำพิละ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงนริศรา เกิดแก้วเมืองมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงนวลพรรณ ตระกูลพนาดร
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงนิจกานต์ ชมแสงธาดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงนิตยา จำแนกทรัพย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงนุ่น -

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงนำฝน -
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงบัวชมพู จิราพรชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงบุษริน เมืองใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงบุ๋มบิม

๋

-
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงปวิตรา มูลเตรียม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายปยะ -
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงปนมณี หลวงพระบาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ กันทวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงพรธิภา หว่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงพรไพลิน ขอบคีรีราษฎร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายพัชรวิทย์ เรืองอ่อง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายพันธวีร์ วนาเกิดสิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์วงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๔

นางสาวพุทธา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงฟา ศรีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายภคิน นวนดิบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายภาคิน สิลาชานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายภาดา กัณทวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงมะและ -
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงมาลินี มันสมบูรณ์ส่ง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงมิซาเอ -
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายมินทร์ -
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงรัตนาพร ทุติยสดมภ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงลลิตา ภัทรมนพนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายวรชัย คีรีชนากุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายวิจักขณ์ วาจาสัตย์ศีล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงศิริยากร รวมปน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายสมพร พงศ์วรเมธี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๕๙

นางสาวสมร ไม่มี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วัฒนาไพรศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา เทากมลเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ภมรหิรัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ มณีไพรคีรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงสุนารี สินบริบูรณ์ทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรมละ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายสุรินทร์ -
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายหยีหยีเล

่ ่

-
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายอธิราช -

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เต็บห้วยห้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ ปลุกปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงอรษา แสงระโส
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายอัมรินทร์ อินต๊ะยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทิน้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๔
เด็กหญิงเกษศรินทร์ ปนรุม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายเด่นชัย จันกุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงเบญจธร ภิวัติมนตรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงเมษิณี นุชนาถฤดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายโศภณ แปรงปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายไชยัญ ไชยัญโต
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายรติกร สิงหบุตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ่นคำแดง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายศุภณัฐ ปนตา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ กาล้อม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สารจุม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ กุลประทีปญญา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายเสกสรรณ์ ลือใจ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายณัฐวัตร เมืองมูด
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายชัยภัทร ปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายนพรัตน์ เมืองมา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายอธิปไตย ยอดแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายมัฆวาน ชัยปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายพร้อมสิน เหมยคำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายปฏิวัฒน์ อุปสอด
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายกิตติคุณ เจริญศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงอธิชา วังสมุทร
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช ปญญาดิษฐ์วงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงสิริวรรณ ใจมา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงมาริษาย์ กุณาวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงสายธาร ผึงอุ่น

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เทพวัง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงพรไพลิน กันทะบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงเจษราภรณ์ แสนสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงณัฐนิจ นันใจวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำไหว

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงศศิธร นิติกร

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงพิมเพชร แก้วรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พรมมา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายธวัชชัย แห่งสายหล้า

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายวสิงห์ภพ ยะถา

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายอนุพงษ์ ตาคำวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายสราวุธ บุญลา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายศิลปนันท์ กาล้อม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายสิทธิชัย อุดมใจ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายจักรินทร์ อินทสร
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายชูชัย หาญเมืองใจ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายปริวัติ นะคะสอน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายกุลนันท์ นันตา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายจรัสรวี เกวี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายธิติศักดิ

์

ต๊ะสุ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายศิวัสว์ อินทะจักร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คงดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายธนบดี มังคะดารา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงพาทินธิดา โปตะวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงพรนภัส นุ่มนิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ดอยแก้วขาว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงสุจิรา แดนแม่จัน
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงกิตติยา ลินตะละ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงใบเฟรน์ ใจนวล
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงอนันตญา คำดำ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงรุจินันท์ วรรณสอน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงสายนำ เต็บปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงปริชญา วิจิตรพาที
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงพิมพิกา ประดับจิตร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายศิรภัทร เคนดี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายณัฐภาส วาทา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายรัตนพล ปนคำ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายกันตธีร์ ศิริมา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายธนกฤต รักษ์วนาภูมิ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๐ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายสรวิชญ์ ปนแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายโชคสิริ ศรีธินนท์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายธนกร โก่งมณี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายสถิตคุณ สารขัด
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายศิวกร เมาหล้า
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายกวินเทพ ฟูเชือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายพิชัยยุทธ เบญจมาศ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายธาวิน อินทะจักร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายสุคนธศักดิ

์

ทรัพย์ขุนดอน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงโศภิตา ทองมาก
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงศิวพร ทันวัน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินต๊ะเขียว
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงนฤมล ตาทิพย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงเปรมสินี สายชลอภิบาล
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกัน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงอรปรียา โองก๋า
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงนิชานัน ใจเถิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงเมทณี ใจบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงกุลปริยา บุญโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงณชนก รินคำ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายรติกร สิงหบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงสุเมธินี ทรัพย์ขุนดอน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงณัฐทิชา คำอ้าย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงทิพปภา กันทะจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงอธิชา ภาพติบ

๊

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๕

นางโสภา อุดจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๖

นางสาวธนยพร เจริญสังข์
๒๑/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงกุลณัฐ เทากมลเดช
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงอัมพร ( - )
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงนันธิชา ธรรมการย์กิจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงพนิดา สมบัติศรีทิพย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงน่อมึดา ( - )
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๒

นางสาวชะมือ ( - )
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงมึลาซู ( - )
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงวิชุดา ( - )
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงมาลินี ( - )
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงตะเซ่ ( - )
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายภูริพงษ์ ราบี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายอนุสิกข์ ( - )
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายศรชัย ( - )
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายสรพงษ์ ( - )

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายอำนวย ( - )

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายสุรเดช ( - )
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายภูวนัตถ์ โรจ์รุ่งปรีชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายสมบัติ ( - )
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายดนุพล
ธัญญาจินดาสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๖

นายสรุเชษฐ ( - )
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายกุลพัทธ์ พนารุ่งเกียรติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายรัฐชนะ พนาลิภิรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายสมบัติ ( - )
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ โตพ่วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายวรายุส อุดผัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายวรกันต์ ธนาพงศ์ไพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายวิชัย นพวรธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายอนุกรณ์ วงเหมอะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายสมพงษ์ ตาโต
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงปยะวรรณ ธนาพงศ์ไพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ลดา นิยมวราวุฒิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ธนาพงศ์ไพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงนามิตา ( - )
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงลาปวยพอ ( - )

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงชาลิสา หนึงพงไพร

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงพรพิมล พนารุ่งเกียรติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงเมธาวี ( - )

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ อนุรักษ์พนม

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงแสงวะดี มีแก้วน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ เทวา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ โสเบ้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงจารุณี ใจดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงลลิตา ( - )

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงตามล ( - )

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงตมีนตา ( - )
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงสุวนันท์ ( - )
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงพัณธิภา ( - )
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายสมรัก ( - )
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายสุรัตน์ ( - )
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงนาขวัญ ( - )
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงปาวีณา บุญชู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงจินตนา สอนามา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงภัชราภรณ์ อภัยโคตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายศรัณย์ภัทร อินสว่าง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายพีรพงศ์ เชียงแขก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายบัณฑิต สาบัญฑิคย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายชาญยุทธ์ สุภาปญญา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายนภาลัย ใจนางาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายจักรพันศ์ ทาสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายณัฐยศ เขียวทะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจนางงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยศนีย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายชุติศรณ์ ปนโยวาท
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ปนรุม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายเกรียงไกร นิมานะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายทัตธน ทาสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายพงศธร ใจยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายสัญชัย ยอดโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายก้องภพ ใจมะณา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายธนภัทร ตาคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายพงษ์ศิริ วิชัยวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายนิธินันท์ ใจนางาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายศุกลชัย ไชยชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายณัฐภูมิ สุวัฒน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กพล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายศิวฤทธิ

์

หน่อสีดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายนภัทร บัวระพา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายเดือนเต็ม บุญทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายธีรนพ สุภาพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงอนัญญา แก้วประเสริฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงวันนิสา เรือนคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงปริณดา วังวน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา ภาชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงปลายฝน ยาวิโรจน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงเมลิสา วงษ์ขัด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงทิพานัน เมือน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงรัฐฏิกา ยอดแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงณิชกมล แสนฟอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงวรรณธิดา ต๊ะน่าน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงดวงกมล ก้อนจะรา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ลาดหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงกานต์ติมา แก้วนารี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงกัญชลา ( - )
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงนำฝน วงษ์ขัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงพิมพา เกิดสยาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงแอ้ทู นุ่มคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงผกา คีรีวิชิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงเจนิพอ ศรีนุ่มนวล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงสุวรรณา วังแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงนีรชา ตันเปง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ ปนสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงปยาพัชร คำมุดดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงพรทิกานต์ ชัยเลิศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงอินทิชา จันทร์แดง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงอรณิชา วาทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยชนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงนุ่น ดีใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงมานี ( - )
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงชูใจ ( - )
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงแปง ( - )
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงจิราพัชร เหมยคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงปณิดา เสือเขียว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงอัจฉริยา แหลมทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๔ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงกระแต บุญทา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงศศิธร สวารักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายอิงครัต บุญทา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายปทวีย์ ( - )
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ บุญรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายขาว ( - )
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายพันกร ( - )
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายศักดิชัย

์

( - )
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ นถาสว่างไพร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงดาว ( - )
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ วงศ์ษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามยิงสกุล

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงปริยภร ก่อประเสริฐกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๓

นายวิทธวัช มิตรภาพ
๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๔

นายธวัชชัย บัวดอก
๒๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๕

นายศุภฤกษ์ โอฬารณรงค์
๒๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๖

นายพุทธรักษ์ โอฬารณรงค์
๐๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๗

นายชาญชัย โอฬารณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๘

นายไทยรัฐ ภู่คำ

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๓๙๙๙

นายอรุณ เขียววงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๐
นายสุชาติ ภาสีดา

๐๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๑
นางสาวศศิธร อินทปญญา

๑๖/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๒
นางสาววรัญญา ตูบทา

๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๓
นางสาวจิรภาส์ วังโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๔
นางสาวจิตรานุช ถาแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๕
นางสาวอักษราภัค เทพปน

๑๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๖
นางสาวพัชรากร แซ่จ้าง

๒๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๗
นางสาวศุภรัตน์ ลอยละลิว

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ ปนหล้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายไตรเทพ แสนหลวงใจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายพฎาศรัย แผ่กาษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายวชิรธาร ใจแก้วทิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายจิรภาส กันจะนะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายณัฐพล วังน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายสมพงษ์ เอียมละออ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๕ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายอานัตย์ คำสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายอัจฉริยะ เกิดแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำเหล็ก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขันแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ อินต๊ะวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายบดินทร์ ดำดา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายชยพล การะยม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายกฤษกร ปนดิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายปรวีร์ เตียคำ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายสิรวิชญ์ หอมคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายธนาธิป ไกรสูงเนิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายภูมิภัทร แก้วประดิษฐ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายยสุตมา จันมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายศรายุธ ตามัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายธนกฤต จิโน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายสืบสกุล ยาโนยะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายคเชนทร์ แสนพรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายนิธิภัทร สุวรรณรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ต๊ะปา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

อินต๊ะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายเมธิชัย ทินา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายณภัทร ปุดทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ วิเศษศิวกร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายธนิน ยะเกียง

๋

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายภัทรดลย์ กองมณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายหัฏฐกร ใจยะเลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายอมรินทร์ หมูโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายปลืมปาณัสม์

้

ถาตุ้ย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายอภิวิชญ์ ไสยวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายพุทธิกร ทิหวาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายวรกิจ ลอยแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายศดิศกร เมืองมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายอิทธิกร แก้วฟา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายจักรกฤษ จรูญเพ็ญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายพชรพล ใจหล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายสิทธิภูมิ เขาหลวง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ จาสุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายธนัท วัชระ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายอติคุณ โชชชัยรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายธีรภัทร วิเศษสุมน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายพงษ์ศิริ ดวงเปง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายพิรัตน์พงษ์ ศรีสมบัติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายวัชรนนทน์ มโนวราธนนทน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายสรวิชญ์ พุทธชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายกีรติ ลีลาประสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายณลธรรม เทียมศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายอิทธิกร บุญตาปวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายดลกาล ปาระมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายธนภูมิ ปาทาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายพีระพงษ์ ทับเพ็ชร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ วาณิชกูร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายวัชชรากร เณรจ่าที

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายอิทธิกร แสนยาเจริญกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายวรากร ผาแสนเถิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ฤทธิแผลง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายรัฐนันท์ เรือนแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายธีระชาติ บุญสวาท

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายปริญญา ครู่กระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายพศิน พานรอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายเจิมศักดิ

์

ทาหว่างกัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายภัทรวุธ ทองอุ่นผัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายเทพพนม สุขศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายธนกฤต เทพกาวิละ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายอนุพงศ์ แก้วมีสี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๑
นางสาวนงนภัส ญาณภาส

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๒
นางสาวกัญญาภัทร แก้วมณีโชติกุล

๐๖/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงธันยพร จีรธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เหมราช

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงศมนพร เขียวมาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงอรพรรณ หวันวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงขัด

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงพิมพ์พิศา จันตา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงเพียงขวัญ รัชสุระพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงวทันยา วงศ์น้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงวลัยภรณ์ กระมล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงวะลียะห์ เพชรประดับ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงธนัชภรณ์ สามารถ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงพิรญาณ์ เปยสา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงพุทธธิดา แสงราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงฐิติมา จิวนารายณ์

๋

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พนมเวช

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงนัดชม ศิริธนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงเบญญาภา สุทธิยะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทวีสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์

กาสมสัน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงกานต์สินี หมืนอาจ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงกมลวรรณ

เสนีวงค์ ณ อยุธยา ๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงกัลยากร มนเทียรทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงศศินันท์ สารสุวรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๖ เด็กหญิงสุพรรณารัตน์
เสียงดัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สังขะจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงนันทิชา อิสแมน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงปนัสยา สมเพ็ชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขันทะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงวริศรา จาเคลือ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงสกุลรัตน์ สีใจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงสุนิสา (-)
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงวรัชญา ภวภูตญาณชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงศิรินภา วารินสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงอนันตญา ทิพย์ปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บ้วนหลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงวรัญญา สง่าไทย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงศิริพร (-)

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๘ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงสุชามาศ เหล่าเขตกิจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงอภิสรา ก๋าแก่น
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ จันทคนธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงพิชชาภา เสาร์ยะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เก้อขัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ดาวลอย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงรติรส หลอดแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงสุรินิภา กันยารอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงอชิรญา หงษ์คำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงอชิรญาณ์ พรมพิทักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงอธิชา หาญพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงอรพิมล คำสงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๒
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พระติกพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงลลิตา แจ่มจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงกวินธิดา นวลเปา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงกาญจนา เรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๖
เด็กหญิงปราณปริยา แจ้งจิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงวิภวานี นิลขลัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงอรภิญญา อินต๊ะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงอัญชิสา อนุรุท
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กหญิงธนัชชา เพ็ชรเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงนูรซารียา ไทยปาทาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ จิระทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงกฤตพร นาต๊ะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงณีรนุช คงสมเปรมปรีย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงวณิชา ศิริศุภนนท์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงวริทษ์ฐาศ์ ทองหล่อนิรัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงเขมจิรา อุมวะนะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงนริศรา จันต๊ะรังษี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงนันทิพร โนปางตัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงศรีสกุล เดชชิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ แก้วประมูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงณัฐธิชา พันธ์สายเชือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงดารินทร์ ยะสุกิม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงธัญชนก ศาลางาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงปภาวี ยอดหวาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาคแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงภิรมย์รัก ฤทธิวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงศศิธร คำสมุทร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วปา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงปยาพัชร ทองเชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงชลันดา หอมเย็น
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงกัญชพร อุมวะนะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๕
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ดวงทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงไอศิรา ล่าปาตัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงพิกุล สุขเกษม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๘
เด็กหญิงประภามนท์ ถาวร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา จันดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงพรซิตา อุดแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงชลประชา หารวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงวานิชกุล มณีกลำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงปาณิศา แสนยาเจริญกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงสิริการ เปงงาวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงปวีณา ทองด้วง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๘

นายทองธวัช (-)
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๗๙

นายวรวิชรเมศ เกียรติรเมศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๐
นายกฤษฎา ลันสี

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๑

นายเมธิศ อิสริยะวิญู
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๒

นายชยพล ศรีอำนวยโชค
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๓

นายบวรรัตน์ พลูอนันต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๔

นายธงชัย พูนทิพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๕

นายเกษมศักดิ

์

จันแจ้ง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๖

นายเสฎวุฒิ กำทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๗

นายอภิสิทธิ

์

นาคนิลพงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๘

นายธัญวัฒน์ โปงดอยหลวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๘๙

นายธนวัฒน์ อ๊ะนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๐
นายทีฆทัศน์ สวนจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๑

นายเอกนัฐ สุยะตุ่น
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๒

นายลภน เพ็งผล
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๓

นายกีรติ มะโนหล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๔

นายปาณชัย พรมภักดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๕

นายวิศรุต สุจริตตานันท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๖

นายนพชัย สุยะตุ่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๗

นายกันต์ธีภพ นอนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๘

นายเดชากุล ทีพุทธา
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๑๙๙

นายธนกร อ้อหิรัญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๐
นายธนดล เดชประภากร

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๑
นายรมย์รวินท์ อินจุ้มสาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๒
นายมหศักดิ

์

มะโนปน
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๓
นายธนพน ดลรัชลักษณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๔
นายสิทธิพล ยะคำนะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๕
นายณัฐกฤต ใจแก้วทิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๖
นายสุรินทร์ กันทามา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๗
นายพัชรพล สุทธิยะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๘
นายเรวัตร คณะชัยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๐๙
นายพิชญ์ อินต๊ะกัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๐
นายวรโชติ กะสิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๑

นายธนะเรศ ทรงสังข์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๒

นายพงศธร สีจ๊ะแปง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๓

นายทัศกร เขียวนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๔

นายฐิติ ไทยเจือ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๕

นายศุภกรณ์ กันธรักษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๖

นายอภิวัฒน์ ถาปน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๗

นายวุฒิธิชัย ดีติบ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๘

นายอภิสิทธิ

์

สิทธิแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๑๙

นายอิทธิพัทธ์ ประเสริฐบำรุง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๐
นายณโรดม พอใจ

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๑

นายสุริยา สิงห์โต
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๒

นายเขมชาติ มากดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๓

นายพรหมธาดา เนืองนันท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๔

นายชยานันท์ ดนุพลก่อกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๕

นายนพดล อินต๊ะพรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๖

นายธีธัช คำสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๗

นายพิทักษ์พงศ์ สันตะวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๘

นายพีรยุทธ มากเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๒๙

นายมานพ เอียมเอกพจน์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๐
นายณัฐภัทร อุประวรรณา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๑

นายธิติเวทน์ เกตุสาคร
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๒

นายทัตเทพ แซ่ม้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๓

นายชินพรรณ ภูบัวเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๔

นายชินพรรษ ภูบัวเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๕

นายชานล แก้วเจริญเนตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๖

นายณฐนนท์ จันโทสถ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๗

นายกิตติศักดิ

์

มงคลจุฑาเศรษฐ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๘

นายภูรีภัทร จันทรนิล
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๓๙

นายจิรวัชร จูงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๐
นายอาจอำพล ศรีคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๑

นายชิษณุพงค์ คุณศิริประภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๒

นายจักรพันธ์ จันทโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๓

นายสหัสวรรษ เนรกัณฐีสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๔

นายธนกร ขำศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๕

นายณัฏชนน ปตโต
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๖

นายศตวรรษ สุวรรณสอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๗

นายธนพิพัฒ กลันสุข

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๘

นายนำพล ชุ่มสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๔๙

นายภทรพล บัวผัด
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๐
นายชนาศักดิ

์

อย่างยอดเยียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๑

นายประวิทย์ ปอมโน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๒

นายณัฐพล ตาเรือนสอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๓

นายเจษฏากร ถาน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๔

นายชินภัทร ศรีสุวรรณภัทร
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๕

นายพีระณัฎฐ์ กิตติสาเรศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๖

นายขันติ ก้องพนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๗

นายปริญญาพงษ์
คงแสนลีชัยเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๘

นายรัฐนันท์ มีเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๕๙

นายภานุพันธ์ ฟูมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๐
นายณัฐภัทร เวียงดาว

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๑

นายเอกชัย จำปาเงิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๒

นายวสิษฐ์พล ธนะการ
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๓

นายวทัญู พุทธสอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๔

นายพัฒนา เศรษฐติชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๕

นายภัทรพล ไพศาลภัทรินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๖

นายวันเฉลิม จีรธรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๗

นายดิศรณ์ ปางยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายทูละหม่อ คุ้มแสนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายธนพล หวันวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายประดิภาส อุตทาสา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายเอกภักดิ

์

ปนฑสิริ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายภูริพัทธิ

์

รัตนอักษรศิลป
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายวชิรวัตต์ จำปาโชค
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะถำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ปนสา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายสันติราษฎร์ หล้าอูบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายจักรภัทร รักษาเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายธีรภัทร สีแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายวิศรุต คำเมืองใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายณัฐปาคัลภ์ โปธิปน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายวริทธิธรณ์

์

คำวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายบารมี ศรีงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายนิธิศ อินทจักร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายเทพฤทธิ

์

กุยสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ยาวิใจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายศาสตรา วงศ์ประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายไชยวุฒิ สีมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายศิรวิทย์ หาญณรงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายกฎเกณฑ์ พงษ์ทิม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายภูวนัย สีจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายจิราวุฒิ กุดัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายปกรณ์ พิพัฒน์พิมพา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายวสุพล สุทธิประภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ภูครองหิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ หวันยอด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายนรินทร์ เปนะนาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายธนิทธิพล สีตาแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายถิรวัฒน์ ทิน้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายสิทธินนท์ กมลปราณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายวิธวินท์ ใจยะสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายศักดิเดช นพภัสสร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายหัสนัย หาญเมืองใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายธนวิชญ์ มันมงคลเดช

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายนัทธพงศ์ กันเอียง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายโจโจ้ (-)

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายก้องภพ อย่างยอดเยียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

กวินวนาลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญหลง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายพัสกร วิภามณีโรจน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายธนพล เรืองศิลป

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายวสันต์ วารีลัดพนม
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายศิลปชัย วงษ์เศษฐี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายธนาวิศน์ ฤทธิยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายณัฐพล ปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายธีรภัทร วงศ์คำจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายพันธรักษ์ สมมิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายธนดล ริยะขัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สินปรีดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายวัชรพล ไชยปรีชา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยศมูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เครือคำอ้าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายณัฐพล เนียมสำโรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายจารุกิตติ

์

อินนวล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายยศพัฒน์ ใจสอนนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายพิเชฐพงศ์ ฟูเต๊ป

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายสหภพ ศรีแสงทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายศุภวีธ์ แก้วปาคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายสิทธิเดช แย้มขะมัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายพันธกิจ ต่อติด

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายธีรภัทร สุกตือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายวัชรพล เพ็งเทศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๓

นางสาวนินอีอีลิน

้ ้

(-)
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๔

นางสาวบัณพร คำโสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๕

นางสาววนิดา (-)
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๖

นางสาวภัทรนันท์ วรศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๗

นางสาวไอซ์ โสตีวิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๘

นางสาวโสภา ศิริจิรัสยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๓๙

นางสาวศุภาพิชญ์ ต๊ะต้องใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๐
นางสาววิชุดา วงษ์ปริยพัชร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๑

นางสาวชลธิชา ชัยคำภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๒

นางสาวณัฎฐณิชา ตุ้ยขม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๓

นางสาวกุลธิดา ลิมประเสริฐ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๔

นางสาวปยธิดา บุญมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๕

นางสาวธิดารัตน์ กาวิระพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๖

นางสาวสุธาทิพย์ จิตอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๗

นางสาวเนตรชนก รามัล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๘

นางสาวพชรภรณ์ โพธิรอด

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๔๙

นางสาวสโรชา กำธรเดชะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๐
นางสาวอาภาพร ถาวรศิริโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๑

นางสาวติชิลา จันทะเล็ก
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๒

นางสาวจรัสศรี แสนเมืองอินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๓

นางสาวณัฐณิชา สมคิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๔

นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมธีรพันธุ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๕

นางสาวสุรดา นายอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๖

นางสาวอรปรียา กอสัมพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๗

นางสาวปวีณา แสงอุทัยทิพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๘

นางสาวภัทรมน ทองปาน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๕๙

นางสาวรัตนาพร สีใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๐
นางสาวณิชากร แสนอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๑

นางสาวนิศารัตน์ ชุมภู
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๒

นางสาวธัญชนก แซ่ม้า
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๓

นางสาวอรพิน แก้วหล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๔

นางสาวศรอนงค์ สุ่มทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๕

นางสาวอัจฉรา มันเกิด

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๖

นางสาวนัฏฐิตา ศรีนุต

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๗

นางสาวสุภาวิดา
ชัยชนะโยธินวัชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๘

นางสาวจงรักษ์ นวนิตย์ชัยกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๖๙

นางสาวชญาณี พิรุณไพศาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๐
นางสาวชนิการ์ คำอ่อน

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๑

นางสาวสุดาพร อุปรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๒

นางสาวพิมพ์พัชร เรืองอยู่
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๓

นางสาวสุวพร แสงแปลง
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๔

นางสาวสุธาวัลย์ แสงราช
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๕

นางสาวชบา เจริญมิตรญาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๖

นางสาวสุพัตรา จันทภักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๗

นางสาวพัชราภา ใจมิภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๘

นางสาวมลฤดี (-)
๐๑/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๗๙

นางสาวลินจี

้ ่

(-)
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๐
นางสาวยาตา (-)

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๑

นางสาวมาลินี แซ่เกอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๒

นางสาวเกวลิน คีรีอารักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๓

นางสาวชลธิชา วิโรจไพศาล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๔

นางสาวธนาภรณ์ วรรณศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๕

นางสาวกัญญาณัฐ คำเผือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๖

นางสาวกานต์ธีรา เนเต็ก
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๗

นางสาวโยษิตา โคตะลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๘

นางสาวนวินดา วงค์ทะกัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๘๙

นางสาวเสาวภาคย์ จีพิมาย

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๐
นางสาวพิชญา ทิโน

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๑

นางสาวอาทิตยา ศรีสุคนทารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๒

นางสาวศิริลักษณ์ บุพผาสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๓

นางสาวสมหญิง ตังสกุลไพร

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๔

นางสาวพัชรี รัตนมูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๕

นางสาวณัฐฑริกา แก้วแสนปน
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๖

นางสาวพิชญธิดา พงไพรผ่องใส
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๗

นางสาวรัชนี กู่แก้วเกษม
๒๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๘

นางสาวจันทร์ทิพา แสนตา
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๓๙๙

นางสาวธัญธร สุยะพรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๐
นางสาวอรจิรา จันทร์แซ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๑
นางสาวพิชชาพร เนืองนันท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๒
นางสาวพัชรพรรณ ปงเมือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๓
นางสาวจินตนา แซ่กือ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๔
นางสาวรวีวรรณ คีรีไพบูลย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๕
นางสาวพรสุพพัต ใจยอด

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๖
นางสาวพิม สิงหะสุริยะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๗
นางสาวศิริพร สันทองใบ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๘
นางสาวนุสรา มูลศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๐๙
นางสาวจิราพร เทียนเพิมพูล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๐
นางสาวกฤตยา กองนอก

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๑

นางสาวสุธิดา มาเยอะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๒

นางสาวบัณฑิตา เทอดไทย
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๓

นางสาวพิชญาภา ชูพุฒ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๔

นางสาวสุดารัตน์ (-)
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๕

นางสาวสุภาพร สุขเกิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๖

นางสาวกัญญาณัฐ มลิวรรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๗

นางสาวญาติรัก วงษ์คำแปง
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๘

นางสาวณิชากร วิทยาเรืองศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๑๙

นางสาวภคนันท์ จิรสินสุนทร
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๐
นางสาวอภิญญา ผ่านเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๑

นางสาวอภิชญา วิทยาเรืองศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๒

นางสาวสโรชา ชนะพัฒนะกร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๓

นางสาวรุ่งนภา ฤทธิวัฒนกิจ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๔

นางสาวขวัญนภา แซ่ชอย
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๕

นางสาวศิริวิมล รักชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๖

นางสาวรัชดา แม่ต้านพรไพร
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๗

นางสาวนาเฮรียา (-)
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๘

นางสาวนิหล่าเอ (-)
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๒๙

นางสาวสิโรธร ชาววันดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๐
นางสาวอัยรดา แซ่บ้าง

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๑

นางสาวมะอินู (-)
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๒

นางสาวสุติมา กัญญาวิริยะกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๓

นางสาววรัจฉรียา พินิจวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๔

นางสาวชลธิชา สุรินทร์คำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกลุ่ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญพยุง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงนวภัทร์ แสนใจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงวรันธร ทิวงษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชิวสรนันท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เมทา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงจรรยพร จูสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจจะนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงสิตานัน เสรีย์โชติกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงจินต์ศุจี ขุนทะอาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงจิรัชฌา สยามล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงอรพินท์ ติต๊ะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ อินจุ้มสาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงชัญญานุช ก่อกำเนิด
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงเขมิสรา เหล่าเขตกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงนูริน ขันแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงรณรัมภา เถินบุรินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงปนัดชา แดงซิว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงอารญา เพ็ญนารา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงนิตยา สานอินสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงจิดาภา พิพัฒน์พิมพา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงศศิพัชร์ อรรถมานะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ อุ่นใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงชนกนรร ตันเถระ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงชญาณิน การะเกตุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิริขวัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงชนันยา ภมรวิจิตรโสภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ลังกาวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงชุติมา อุ่นคณฑี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงปริยากร เชาว์น้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์ตระกูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงชนัญชิดา พรมชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ช้อยตะคุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงจิราวดีร์ สุขอรุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บูชาคุณธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๘ / ๑๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ มุ่ยจันตา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ จุมปูโสด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงยราวรรณ์ พรมแปง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงวรรณิษา จิวสายแจ่ม

๋

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ องการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงนนทิชา อำเอียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงชนิกานต์ เฮิงโม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงฟา หงษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย เรือนเถิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงญาตาวี บุตรพรมธิราช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงกรวรรณ สุริเมือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงภัทรรัฏฐ์ แก้วกัลยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงธนพรรณ เทพวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงกัลยาณิน ทองวัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงรุจิมาศ เชิงรู้
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงณัฐริกา สุยะตุ่น
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงจารุวรรณ นวนบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงนัสริน รุ่งจำรัสรัศมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงสุวพิชชา อิตุพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงดารินทร์ ปญญาบัญชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ต๊ะแปงปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงจิตรวรรณ ธนะบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงรวิสรา คำนารักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงภิญญดา ปญญาเสน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงณัฐนนท์ วงค์ปวน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุพิชญา แจ่มโถง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจแก้วทิ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงราชาวดี หล่ายศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงวริศรา คุ้มปากพิง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา จันทรมณฑล

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงชนัญธิดา บุญทาทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ หาญเมืองใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงพัทธ์นันท์ อินทะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๙ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมอุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาอ้าย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงวลัญช์รัช บุญญทลัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงสิริยากร วงค์ไพศาล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงสุพิชญา โปทาคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงชนาภา หาญณรงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ ทิยอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงนฤมล วังวน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงเกวลิน ถาน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงวันสิริ หันยีไล้

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงปวีณา เมืองใจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ พรมขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงชาริสา ศรีแสงทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงวาริสซ่า จารุพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงกนกสุรีน์ จารุพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงปยากร หารปน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงพรชนก ศรีสด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงจารุกรณ์ นาฏภักดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๓
เด็กหญิงกฤติญารัตน์ แสนแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงสีผิว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงอัยยา เอกคณาสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงธนาพร สหรัตนพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงพิชญ์พริง

้

สถานันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๘
เด็กหญิงปณณ์ชวิศา อ่อนสำโรง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงฉลองรัศม์ ลาภไชยยง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงญาดา การเพียร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงภิญญดา สายใจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงพรนับพัน พรเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงพรพรหม ศรีอ่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตระกูลแห
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงกฤติยา รัศมีเศรษฐี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงณิชารีย์ ซิมอารีย์รัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงณัฐวรา เติมทรัพย์ทวี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงปยะพร แก้วดุนดุก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงปภาดา วงษ์แสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงจิรวดี ขอบคุณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงชนกนันท์ เมืองใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงกวิสรา ยอดปานันท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงตงทอง จิววิจิตต์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงอาภาภัทร ยิมสรวล

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงสุพรรณี สุภาโท้
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงโชติมณี รัตนาวิวัฒน์พงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงทักษวรรณ ปนคำปอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงลลิตา เกตุเชือจีน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิลปเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงคัทลียา คำจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย คำตัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงอังคณา วงษ์ไชยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงอุ้มพร มันคง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๔
เด็กหญิงกัญญามาศ สร้อยขจิตกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงกาญจนา จันทรมณฑล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงวนัชพร จันทร์ลอย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ คุณาวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงธัญญธร เพ็งอ่อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงวรรณวิสา แสงฟอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เอียงหมี

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงวรรณา คำลือเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงอริศรา สัจจกรุณา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ปานขาว
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงจันจิรา จูสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงพุทธชาติ ปูซาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงชาลินี แก้วตา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา มิงตระกูล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เอียงหมี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงปยะนันท์ อินทรา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงเปรมสิณี กลินหอม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงฝาย (-)
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงนันทนัช มุ่งเกษม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงสินี จารสเย็น
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี มหาราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงลักษณาพร ร่มโพธิแก้ว

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงศิริวรรณ บรรจง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงนนทกร ชุมภูเทพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กวินวาณิช
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงมนทิราทิพย์ สุยะเกียง

๋

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๑
เด็กหญิงวิรินทกานต์ ต๊ะสุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงใบเฟร์น วดีสุขเกษม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ มนัญชาญชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงอรปรียา มณีรุ่งเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายจักรพงศ์ กาล้อม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายสหรัฐ สีวิใจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายพรเพชร ปองกัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายผดุงพงษ์ เมาทา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายชยานันต์ แก้วพา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายรชต กาวิใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายนวพล บุญประสงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายภูริพัตร์ พุทธาคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายศุภกร ดวงเปง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายปารวัตร สีวิใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายณัฐพล จินดาพัชร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายศรัณยู ธีระวรัญู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายปภังกร จิรัชชากานต์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายกรวิชญ์ แซ่เซียว
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายเอกพล -
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายชนะชัย สุภเสน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ สมพร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กชายสิทธิพล แซ่ลิว

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายไตรภพ นันทะใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กชายปกรณ์ ขันแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายอรรคเดช ใจเถิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายฐิติกร -

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายกฤษดา ละน้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายจักรวรรดิ

์

มังบุญมี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายภูธเนศ ปญญาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายโนวา (-)

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายสุริยพร ผ่องจิตร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายณัฐดนัย ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายธวัช พุ่มเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กชายธนดล คำเกิด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายธีรดลย์ คำลำปาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๖
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

มิงขวัญตา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายสุวัฒน์ สุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๘
เด็กชายกฤตย์ธนภัทร

ทองมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายจิรภัทร ใจโฮ้งลำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายวีรพัฒน์ สีขาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายนโรดม กันทา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายวายุ วณิชศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายธนปรัชญ์ ปราจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายเอกชัย -
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายวรวิทย์ โวลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ โปวิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายจิรภัทร โพธิตระกูล

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายชลันธร หลวงพระบาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองสื
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายพลภัทร อิมปญญา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายณัฐพล ศรีจันทร์วงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายจิรภัทร อุดเมืองอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายกฤษดากร เปงมอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ช้อยตะคุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายนเรนทร เถิงจ่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายเจษฎา ดนัยนารีกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายทักษิณ มีน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายเฉลิมชัย จีรธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายอัครชัย ฉัตรดำรงค์ชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กชายนนทพัฒน์ ต๊ะตุ้ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายกัมพล ปอสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายธนภัทร แปงปางใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายสานตวัน ด้วงนี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๔
เด็กชายอาทิตย์ตชาติ นาคะปกษิณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายวีระวัฒน์ พันนุรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงพิมพ์พิรา ฟองสมุทร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงดารารัตน์ รถเพชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา เย็นสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ปนนันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงปญญาวีย์ อินทะจักร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงกฤติมา วิสินทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงฑิตยา บุญธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ตูบทา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงขวัญหทัย ธรรมะใจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงพนิดา ใจผัดคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงศรีสมร เมืองเพชร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ปะละเขียว
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงชมพูนุช สุนทรวิภาต
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงจิรัชญา ทิน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงอนันตยญา ทิพรส
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงชนาภา แดงเถิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงศุภาพร แสงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงธัญสุดา โรจุยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงอนันต์ธนา ไชยะเศรษฐ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงเพชรรินทร์ มาเตียง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงปานปรียา แสนตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงบุญรักษา นาวิกา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๖๙
เด็กหญิงปานปฏิพัทธ์ วาทิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงธนิษฐา ธนูคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงคณิศร สนันเอือ

่ ้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงกันติชา แสวงหทัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงเบญญาภา ทิหวาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสนโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงศิรินยา ศรีสอาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงอุษา โวหาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงวลัยชญา เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงอัญชญาภรณ์

ไชยคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๗๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสงสร้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๔ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงพีรดา จะตุเทน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงอัสมา ชมดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดิษฐยิม

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงร้อยบุปผา จุมปา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงศุภนิดา หวังดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงแพรวนภา จันทา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงวรินธร ต๊ะวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เปงอิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงณัฐพร (-)
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย วังสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงกัญญาภัค บุตรแสน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงชมพูนุช ปงจอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กุญชรชอบคีรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงชลนิภา บัวงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงพิชญา พัฒนพูนผล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ คุ้มสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงวิลาสินี คงมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงสุภาพร เตจ๊ะวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงปฏิมากร พรมนิวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงกุลฐิวา ถาวร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงฐิชารัตน์ สมใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงพัชรมัย กระต่ายทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายกมุท เพือปฐพี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงกสิณา แสนอุดมผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณนำโชค

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายคฑาวุธ คีรีรังรอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงจันทมณี โภชนัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วิลาสไผ่เงิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงจารวี กำเนิดความดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงจิตรานุช เดชดาวเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงจุฬาพร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายฉัตรชัย -
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงญาตาวี -
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายฐิติกร เชาว์ดุลพินิจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายณัฐกร -
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงณิช กมลโชคสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

คีรีระลึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงทรงพร ผาสุขอมร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายธนกร -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงนภา แสงมณีตระกูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงนฤมล -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงนารา -
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงนิรัชพร อรัญอาภรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงนำหอม -
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงนำเย็น -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงบุณยวีร์ รวีรุ่งเรืองสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงปณิดา ประเสริฐบำรุง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงปภาวดี เฉลิมคล่องกิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ -
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ บัวบริสุทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายพลพล -

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายพลวัต ชีวะกุลจรรยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงพาขวัญ เพือปฐพี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงพิชญา -
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายภานุ -
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายภูวเดช -
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๖

นางสาวมธุรส -
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงมาลีวรรณ์ ชัยเฉลิมวุฒิพร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายยงสุข พิทักษ์ธรรมกร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงรัชดา -
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงฤดี -

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายวรพล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงวรรณพร ทรัพย์หัตถกิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายวรสิทธิ

์

กาญจนกลางไพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงวาสนา มณีสว่างกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายวิชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายวิโรจน์ -
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายวิโรจน์ ตระกูลวนาสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๘

นายวุฒิไกร -
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายศรากร แก้วกุมุทวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงศิริมา ตะวันไพลิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงศิวนาถ เชาว์การเกษตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายศุภณัฐ -
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงศุภานัน พลอยปราโมทย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงสาวิตรี ประทีปบรรพต

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงสิรินทรา คีรีศานติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงสุกัลยา ตะวันสายรุ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงสุชาดา จิตวิริยะพงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายสุรชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายสุริยา เลิศมณีสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายสุรเกียรติ -

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายอนุชา -
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงอนุธิดา รักษ์วนาภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายอนุวัฒ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายอนุวัต อาทิตย์ทรงสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณณรวีโชค
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายอำนวย -
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงอุษา -
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงเกวลิน แก้วสุวรรณไพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงเยาวภา บัวบริสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงเสาร์จิตดา ทรัพย์หัตถกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายเอกชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายธนดล เชาว์ดุลพินิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายปยะ กุลรักษ์ถิน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ผาสุขอมร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายพงศพัศ ประจันทร์จำนง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายสุวิทย์ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายกัมพล -
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วรพจน์คีรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี -
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายจอเทอะพอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงจิรนันท์ รุ่งอรุณวิทย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา คีรีคำรณ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงซาซาอู -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงญานี -
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ เกียรติรุ่งสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงฐิติวรรณ หทัยแสนสุขสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ -
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายต้าโจโจ -
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงทิชากร แสนมหามงคล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กชายธีรพงศ์ วงศ์พนาสวรรค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายนพรัตน์ ภัคดีคุณธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงนิศา ดรรชนีนามชัย
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๓

นางสาวน่อแอ้เจอ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงพอจีจ่อ

้

-
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายภคพล -
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงภัทธิรา -
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายภานุ -
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๘

นางสาวภาวิตา เรืองอดุลย์วิทย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงมิซอเล -
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงมิถุนา -

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายวรยศ คีรีกำธร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายวันเฉลิม ธรรมทรรศนะดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๓
นางสาวศรีจันทร์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายสมชาย -

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กชายสาทร ทรงบุญธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงสาลินี -

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายสิทธิกร ธรรมทรรศนะดี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายสิทธิชัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายสุวิทย์ -

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงอนุธิดา -

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงอังสนา -
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงเวมาเหย่ย -
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงโมโมโย่ -
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงกมนียา -
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิลปไพรสณฑ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายจอพอคึ -
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงซาดา -
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายณัฐดนัย คีรีคำรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงณัฐลิกา -
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายดนุเดช -

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงดาริน วงศ์พนาศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ -
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายทศพล คีรีถิรกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายนพดล ธุระวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงนพเก้า ฤชุพิชิตโชคชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงนรีกานต์ -
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงบงกช ภักดีคุณธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงบังอร -
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายพรชัย เวียงวนาวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงมณีนุช -

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงมะเทอ่อง -
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายรพีภัทร วงศ์ภาสินี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายระวี -
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฤชุพิชิตโชคชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ฤชุพิชิตโชคชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายวีรยุทธ เกียรติรุ่งสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายวุฒิชัย -
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายศรชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงศันสนีย์ พงษ์เผ่าฐานันดร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงสิดาโม -

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงสุนีย์ -
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงอักษรจัญจ์ พุ่มไพรขจร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงเมษณี -
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ธรรมทรรศนะดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายเอกพงษ์ -
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายแน่แทจ่อ -
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายโกวิทย์ -
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายกวิน -
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงจิตรานุช คงยิงพัฒนากุล

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงจุฑานันท์ คีรีผกามาศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงชนิดา พงศ์เผ่าฐานันดร
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ -
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายทวีชัย -
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายธีรไนย -

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายนวิน -
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงนิตา คงยิงพัฒนากุล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงพรวิไล -
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงพัชรา พงศ์เผ่าฐานันดร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายอภิชาติ -
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงอุษณีย์ แม่เกศินี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายเขมนัต -
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายเดชชัย คีรีตระหง่าน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายโภคิน ทัศนีย์พาณิช
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงกชนันท์ -
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายกมล -
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงกฤษชญา -
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายกษมา -
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงค๊ะพอวา -
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงจิตติมา คงยิงพัฒนากุล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงจิตรานุช ดาราธรรมศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงจิราวดี ไพรอนุรักษ์คีรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงชนินพร --
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ภาสินี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงดาคือ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงธรนันท์ -
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงธันยา อรุณโกศล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงน่อพอพะ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงปรีกะดี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงปวีร์ บรรจงธรรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายพิสิษฐ์ ศิลปไพรสณฑ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงพัชรมัย -
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงพีรกานต์ เรืองอดุลย์วิทย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายพุฒิชัย ศิลปไพรสณฑ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงมณฑิตา ดำรงวรรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงมือต๊ะปวย -
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๗

นายวิษณุ พงศ์เผ่าฐานันดร
๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงสุนิสา หทัยแสนสุขสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงเกสรา คีรีกำธร
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงเขมจิรา -

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

-
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๒

นายเท่จ่ออ่อ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงแนเธพอ -
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงกชอร -
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงกันตยา ไพรอนุรักษ์คีรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ หทัยแสนสุขสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายกำพล -
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงจิรานันท์ วงศ์พนาสวรรค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๘๙๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ -

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๐
นายชนาภัทร -

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๑
นางสาวชาลิสา -

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงณัฐพร คีรีคำรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ -

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๔
นางสาวนภา -

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงนริศรา คีรีคำรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงนิศาชล ศรีภูริชญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ พรไพรสณฑ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงน่อบี -

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงปริศนา คีรีคำรณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายพิสิทธิ

์

-
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงพันวิรา วิทยาประดับ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงพิชยา เลิศเจริญวิทย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๓

นางสาวลีมึ -
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๔

นางสาววรพรรณ์ ธุระวร
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายวิภพ -

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงวีรยา -
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงศิรดา -
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายสถาพร คีรีขจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายสมคิด -
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงสรัลพร -

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงอรนุช มะลิกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๒

นางสาวอริสรา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงจินตนา คีรีเกริกก้อง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงจ่อเควเคว -
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงชนาภา ธรรมทรรศนะดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายชาคร คุ้มสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงณิชา -
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๘

นายทัชชกร -
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๒๙

นายบุณณวัตร -
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายปองภพ -

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๑

นายพงศ์พัฒน์ -
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายพัสกร เลิศวชิระ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๓

นางสาวรุจิรา ธรรมทรรศนะดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๔

นางสาวศตายุ แสนนิมนวล

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายสิทธิพร ศรีภูริชญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๖

นางสาวสุชา -
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงอุษา -
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายกมล วดีสุขเกษม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายกันตวิชญ์ อย่างคุณธรรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา แซ่เกอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญวิภัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่กือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายจอเลอู ไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงชลิตวรรณ วดีสุขเกษม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงชัชฎาพร แซ่ย่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงตะวัน แซ่ว้าน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๗
เด็กหญิงตะหน่ายวิน ไทย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงธัญนันท์ อย่างคุณธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายนพรัตน์ ใจจงหวัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายนัทธี มกรเสน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายบุญส่ง สิรีชัยกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายปญญา แซ่ว่าง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงพิริยกร วัฒนายังยืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายพีรทัต แซ่ย่าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายพีรพล แซ่ว้าน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงฟารุ่ง ยิงได้ชม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงยียีซุย ไทยดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายรุ่งพบ ไทย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ แซ่ย่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ยิมแย้ม

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แซ่ย่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงศุภร แซ่ย่าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายสมคิด อย่างคุณธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายสุธิมนต์ วัฒนายังยืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงอนุสรา แซ่กือ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงอิอิทวย

๊ ๊

-
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายอ่าวซาเมน -
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๘

นายอ่าวอ่าว ไทยดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายเมาชิตู ไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายเมาเมา ไทยดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงเลเลลุย ไทยดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๒ นางสาวเอตะหน่ายทง
ไทยดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายเฮงโช ไทยดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงแตแตสุ่ย ไทยดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงโยโย ไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายไกรสรณ์ แซ่ย่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายจุลจักร สว่างรุ่งไพศาล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงเมทินี แซ่ย่าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๗๙
เด็กชายเมาวินหน่าย รักไทย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายรัฐพล วัฒนายังยืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายวิชยา แซ่ว่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายสันติ แซ่ว่าง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายชนสรณ์ ขวัญวารี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายธีรภัทร แซ่ย่าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายธีระวุฒิ สุขครุฑ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงพิกุล แซ่กือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงวรกานต์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายสมเพชร แซ่ว้าน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายอะจ่อ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายเมธัส แซ่ว้าน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๑

นายแตะเมปาย ดอย
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ย่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๓

นางสาวสมศรี ศุภนิมิตรกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายภัทรกฤษ อย่างคุณธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายธนพงศ์ ใจเรือน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายธนา ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงนิภาพร ไม่มี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายประกาศิต วันเสน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สีวิใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ โชคเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายสมชาย คำแล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายอนาวิล ไม่มี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงแก้วรุ่ง ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายธนพล หงษ์สา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงกุลณัฐ ไม่มี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายธนวัติ ไม่มี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงนฤภร ไม่มี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงปริศนา ไม่มี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงปยะพร ไม่มี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงพิกุล ธำรงชาติไทย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงรัตติกาล ชาญนิศา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงลัดดา ไม่มี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายวิจารณ์ ไม่มี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายทักษิณ ไม่มี

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงกรวรรณ รังสิบรรพต

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงกัญยาณี แซ่ม้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงกุลธิดา ปุกราชา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายจีรพัฒน์ รังสิบรรพต

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายชัยวุฒิ แซ่ย่าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ว่าง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงญาณิศา แสนหาญชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงญาณี แซ่ซ้ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายณัฐกรณ์ เล่าตระกูลทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงทิพสราย์ เล่าตระกูลทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายธราเทพ แซ่ม้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายธิปตย์ แซ่ย่าง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายธีรยุทธ แซ่ม้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายนภนต์ แซ่ซ้ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายนรสิงห์ แซ่ท้าว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงนิตยา แซ่ม้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายบัลลพ แซ่ซ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงบุญฑรี แซ่ว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงปวีณา แซ่ซ้ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงปญญาพร ก้องกาวัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายพงศพัศ พุฒิไชยจรรยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายพงศ์พลิน แซ่ม้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กชายพยนต์ แซ่กือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงพรสุดา แซ่ท้าว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายพลพจน์ ธนิตสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แซ่ย่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงพิศสมัย คีรีรัตน์สกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายพีรภพ แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายพุทธิพงษ์ แซ่เล่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายมนต์เทพ แซ่ม้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงมนสิการ แซ่ว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

อรุณบรรพต
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายศรศักดิ

์

แซ่ลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กชายศราวิน แซ่ซ้ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงศิริพร

ก้องพนาไพรสณฑ์ ๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กชายสมชัย แซ่ซ้ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงสุขใจ คีรีรัตน์สกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงสุนิสา แซ่กือ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ซ้ง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายสุรชัย แซ่ย่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงอณุภา แซ่ย่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ว่างวงศ์ตระกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่เฮ่อ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงอรกานต์ แซ่ย่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายอาทิตย์ แซ่ม้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา ลันฟาคนดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายเอนก แซ่หลอ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กชายเอืออังกูร

้

วิวัฒน์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายโกสินทร์ ขวัญวารี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายไชยพศ แซ่มี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายพันฐวิท แซ่ว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายสุรนาท สันติอาชา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ม้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงสโรชา พิทักษ์ตติวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงอภิสรา วงค์ศิริประภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายเย้ง แซ่ย่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

มหาชลธาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กชายนิยม แซ่ซ้ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายประพันธ์ แซ่ย่าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงวิชญาพร มหาชลธาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายสัว แซ่ม้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายกันตินันท์ อัครจันทรา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงจารวี แซ่ย่าง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงจารุภา พิภพธนากุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงจารุมน แซ่ยัง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงจิราภา เสวนาไพเราะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉลองนุกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายทรงศักดิ

์

แซ่ว้าน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายบอล แซ่ม้า

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงพัชนี แซ่ยัง

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่ม้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงพุธิตา แซ่ยัง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงภัสสร เรืองอดุลย์วิทย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงภาวินี ใจดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งฟา แซ่ยัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงสงกรานต์ แซ่มี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายอภิชัย แซ่ย่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายอภินัทธ์ อย่างกุลยาชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงอาภาภัทร ธาราจารุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงกรรกนก แซ่ยัง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงกานดา แซ่ยัง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงจิตรสินี เจริญผลิตผล

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ลำเจียกวิสัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงถิรดา สมานคีรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงนิพาดา ลำเจียกวิสัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ พิภพธนากุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายพรชัย แซ่ม้า

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงพิทยา แซ่ยัง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงภัทรวัลลิ

์

สุทธิสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กชายมนัส แซ่ย่าง

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๖
นางสาวมึฉิ ฉลองนุกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กชายวสันต์ แซ่ย่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายสรสิช ทรงบุญธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายอนุสรณ์ แซ่หาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายอรรถนนท์ พิภพธนากุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๑

นายอายุทัย แซ่ม้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๒

นางสาวดลพร แซ่ย่าง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงธีราพร แซ่ม้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๔

นายนันทิพัฒน์ ย่างพัฒนาพิชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงสาวิตรี ม้าเจริญตระกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๖

นายอาณันย์ แซ่ยัง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายคณิศร เจริญศิรินุกุล ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายกิตติธร แซ่ย่าง ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงกนกวิภา เวียงวิเศษ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กชายกรวิชญ์ บุญชู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กหญิงกฤติมา พันพนาคีรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายครรชิต ดอยลอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ พิมสาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายจิติศักดิ

์

แม่ต้านสามมัคี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงจินดา ภูชมบ่อ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงจิรภิญญา กัลยาณะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงซูซู -
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สายธารโอบวารี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมศิริ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงณิชกานต์ เทพบุญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงดารินทร์ กาใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายดำรง ตะวันเฉิดไฉ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงทักษิณา ปนคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายธงชัย -
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายธรณ์เทพ รัตนเสถียร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายธวัชชัย -

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๘
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ คีรีอภิบาล

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายนที อร่ามเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงนันทิชา ไพรวิโรจน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงนารี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายบรรพชน หมดสังข์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายบุญมา สิทธิเวช
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงบุษบา พวงแสด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายประวีร์ บุญมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงปรียาภัทร ศรีษะเดช
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายปรเมต ชะม้าย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๘

นายปญญากร -
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงผ่องฉวี สุขศรีไพรพนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายพรทัป -

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงพิมพ์วิไล จิงตู่

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ สิทธิเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงมึชะเต้ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงมึตอตอ ไม่มี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงศศิธร สิงห์อนุสรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ กุหลาบคีรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กันธวัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงสมใจ บุญมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ชัยทนงศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๐
นางสาวสุวิมล ดาวประดับฟา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงอะซูมี ไพรนฤเมศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กหญิงอัญชลี ไพรจำเริญเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงเกสรา วรรณเสรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงเก็จแก้ว สิงห์จาตุรนต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงกชวรรณ บุญมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายง่วยหลิน -
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายจารุวิทย์ คีรีรัตนไพบูลย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุภาโท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายชนวีร์ ไชยมงคล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายชลิต ธัญญาสีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงณัชชา พนาสมปอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายณัฐดนัย อนันต์ไมตรีพร
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงณิชนันท์ ปญญาทิตาทร
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงดลยา อย่างร่มเย็น
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายตรัย สถาพรผ่องสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายธนากร เจนการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงนนทพร พันธุ์รัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายนพดล วนาลัยจรุง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ล่อกา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ -
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายสมชาย รักรอบคีรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๓

นายสุรศักดิ

์

พรทิพย์กุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายอนุชา มีทุน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายอนุรักษ์ ตาลาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงอริษา แสนอินต๊ะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงอาภรณ์ พนาสมปอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายอำนวย กะลันทาพนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงอำพร ดวงมะโน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงอำภา ศรีสิทธิภาพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายเดียหน่าย -
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๒

นางสาวเล๊ะส่อ วิเศษเอกภพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๓

นางสาวใบตอง -
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๔

นางสาวใบเตย -
๑๔/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๕

นางสาวจิราพร ฟาพนาพงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงชฎาภา หาญเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๗

นายดิเซอ

๊

บุญญาทวีกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายประวิทย์ ลุงตุ้ย
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๑๙๙

นายพร ไพรพุฒิธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๐
นายพาดา สืบพงษ์ธวัชชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายสุภัทรชัย กาวงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กชายอนุสรณ์ แก้วบุญทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๓
นางสาวอรไพลิน ไพรกล้าธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงอาทิตยา -

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงอารัตน์ กลินหอม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๖
นางสาวกนกพร มะโนเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๗
นางสาวกัญญารัตน์ ธัญญาสีทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๘
นางสาวกันนิกา ชักนำชาวพนา

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๐๙ นางสาวกาญจนาวรรณ์
ชัยชลสมุทร

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๐
นางสาวขนิษฐา ชัยยโคจร

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๑

นางสาวขวัญตา วนาไผท
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๒

นางสาวจริยา สิงห์จาตุรนต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๓

นางสาวจริยา หลบหลีก
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๔

นางสาวจันทร์วิไล พันธ์ศรีธัญรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๕

นางสาวจิตราภรณ์ อาจกิจคีรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๖

นายจิรายุทธ คีรีพิทักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๗

นางสาวชนากานต์ ชมชอบวนาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๘

นางสาวชูศรี ก้องคีรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๑๙

นายณัฎฐพงษ์ แสงแปลง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๐
นายทิชวาล พันธ์ศรีธัญรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๑

นายนนธเกียรติ คำมูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงน่อละแจ่ -
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๓

นางสาวน้องหนู -
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๔

นายปยะพงษ์
กระจ่ายจรัสรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๕

นางสาวพรสุดา เอกชนะศึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๖

นางสาวพรสุดา ไพรมนตรา
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๗

นายพาซอหนุ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๘

นางสาวพิจิตรา ธนพัฒน์ธารา
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ แผ้วสาตร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๐
นายภานุชาติ สุดก้องไพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๑

นางสาวมะลิ แสงเสือไพสิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๒

นายยุทธนา ประชารังสรรค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๓

นางสาววนาพร ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เกษมธัญญากิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงวศินี จางวาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๖

นายวิชชากร บุญมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๗

นายวิชัย โนะควา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงวิภา วนาอดิเรก
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๓๙

นางสาววิยะดา ภาสกรมงคล
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๐
นายวุฒิชัย นารังษี

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๑

นางสาวศิรินภา กุลชาติพงไพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๒

นางสาวศิริวรรณ สันติถนอมวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงสมร -
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ประพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๕

นางสาวสุกัลยา ชลธีก้องการ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๖

นายสุชาติ อุทัยใจผ่องใส
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงสุนิสา ก้องคีรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงสุพิณญา ทากาด
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๔๙

นางสาวอมิตตา เจริญสวัสดิพันธ์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๐
นางสาวอำไพ พนิตชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๑
นางสาวเกตุษราภรณ์ พุ่มอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๒

นางสาวเนตรชนก ระเริงแม่เมย
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๓

นายไกรวิชญ์ รุ่งเรืองเฉลิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๔

นางสาวกาญจนา ดอกไม้ช่อวิไล

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๕

นางสาวชนม์นิภา วงศ์ฟาไทย
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๖

นายชินบุตร สายสกุลคงทน
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๗

นางสาวทิกัญญา โอภาสชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๘

นายนราวิชญ์ เฉลิมลาภยศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๕๙

นางสาวพรสวรรค์
เจตนาดีจึงจำเริญ ๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๐
นางสาวภัทรสุดา อุปหล้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๑

นางสาวภาพิมล อาจกิจคีรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๒

นางสาววราภรณ์ วงศ์โบบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๓

นางสาววิไลลักษณ์ บุญอนันต์ไชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๔

นายสุขสันต์ ขจรบุปผา
๒๓/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๕

นางสาวสุภี ภัทรทวีมงคล
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๖

นายอนุชัย คีรีสุรวงศกร
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๗ นายอภิสิทธิ (แฝดน้อง)

์

ปนคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๘

นางสาวเสาวณี
มงคลศักดิไพศาล

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๖๙

นางสาวกิงกาญจน์

่

แห่งหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๐
นางสาวทัศนีย์ โชตนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๑

นางสาวพิมพ์วดี ไชยเลิศกุลพนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๒

นางสาวสุรพร
วณิชแห่งไพรสัณฑ์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๓

นางสาวสุรีย์ ศรีสกุลการ
๐๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงกุ้งนาง -
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญยืน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงจิแต ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงธนิษฐา สายวรรณะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงนันดา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญเจา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงน่อโหย่ -

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงปนัดดา ฤทธิประดิษฐ์

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงภัทรา -
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงมณฑิรา แสนโม้
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงย่าโม -
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายศักรินทร์ ปญญาน้อง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงจันทรัตร์ รัวกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงจำปา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สิมลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงพอกี

้

-
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายภานุ -

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงรติกร -
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายสุขสันต์ แสนเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงอาสู่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายไนท์ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายชาลี -
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงดอกบัว -
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงดา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายธนภัทร์ สุริยะมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายนภัทร -

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายพงษ์ธวัช หมืนน้อย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงพรสุข -

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงอรสา -

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงเอชาแหม่ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงแบแบ -

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงกรกช เรืองวังสัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายก้องภพ คงคาปรีชาเดช

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงฝาย -

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายภาคภูมิ คำล้าน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายวันเฉลิม นาลาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงสาริกา -

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา แสนสุภาพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงเกวรินทร์ สุขสุขี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาณี มณีวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงชญานี พรหนองแสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุยะวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายต่อเขต แก้วกูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายบุญช่วย จิรโชติการกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงปะกะเมอ -

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๑๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน เสมอพิทักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงพิมญาดา สายสอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงพิมนภา สายไพสงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา อิมโพธิ

่ ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ -
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงอริสา ขอนแก่น
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายเกรียงไกร ศรีนาค
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงเทียนทิพย์ เทอดโยธิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา สายทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงเม -
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายโชคชัย -
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายกิตติภพ ปวนซุ้ย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงชนิญญา ดารินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงชินันพร ภิวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๓
เด็กหญิงณัฏฐ์วลัยกร รอดสีเสน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่บุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายธนาวุฒิ -
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายธีรภัทร บุ้งรุ้ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงนภสร สายสอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงนรึมล -
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายนฤพล ปญญา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงนันทิยา วันรังษี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงบุญมี -
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงปยากร กาวิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ต๊ะน่าน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงมัลลิกา -
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายสมภพ -
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงหน่อพอวะ จิรโชติการกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายอานนท์ ใจหาญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา -
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์คำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงฉันชนก ชลาศัยสุวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงชนาพร ธรรมทรรศนะดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงชุดา ฉัตรชัยลือนาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงญาณี ฉัตรชัยลือนาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงฐิตาพร ถกลดำเกิง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงณัฐฑินี ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายดิโด ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายนนทกร เทพทะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงนฤมล ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงนันทิชา คชก้องไพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงนันทิชา ดำรงเจริญพนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงนันทิตา คชก้องไพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงนิชดา ไม่มี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงนิรมล ไม่มี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจนชำนาญดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงมือกล่อทู

่

ไม่มี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายวนิกร ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงวรรณวิสา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงวรรณา ไม่มี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายวราชัย ชัยคงคากุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงศศิรา ศฺิลปไพรสณฑ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายศิวกร นาคนำทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงสมิตา เกษมไพโรจน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงสาธิดา สุดฉลวยคีรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงสิรินทรา ธาราเคหะโชติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงสิริมา ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงสีสีพอ

่ ่

ไม่มี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงสุดา ไม่มี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์พนาสวรรค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงเน้วา ไม่มี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๔ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายเพชรแท้ ด่วนแม่กลอง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายแอ้พือจ่อ ไม่มี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงกชพร ประดับความดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชนชาติเกริกไกร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงคลีลาเหว่

่

ไม่มี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงถนอมนวล แก้วประดิษฐ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายธนัท ปนต๊ะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงธาริณี ร่มเย็นสกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงบุญสิตา ชาญชัยปทุม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงอโรชา พิเชฐวงศ์ศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงจิตรานุช ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายอาทิตย์ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงเขมิสรา กองมงคล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายสัมพันธ์ พนาคีรีสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงกมลนิตย์ เชียงแขก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายคเณศร์ ดารดาษสินทวี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงธนาภา ไม่ทราบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงน่อก้าแหม่ พนาธวา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงน่อซอยพอ ไม่มี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงวลีพร เพิมพูนทวี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงวารินทร์ เตตะสังข์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงศตายุ ไม่มี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายธนกร หงษ์ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงน่อมึ ฉัตรพงศ์เลอเลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงประติภา ตอเฟย

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงภรันยา สิทธิจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๖
นายภราดร ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กชายสมพงษ์ พลพิสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงเกษร พงศ์เผ่าฐานันดร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ดุจคีรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงอะเว มะลิวรรณ

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
สิงหบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงชุวารี เบ็นหะเซ็น
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงโยษิตา นันทะใจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงธิดา ธาราวารี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงกุลภรณ์ นุขันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงดาราวลี เรือนฝาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงกฤติรัตน์ เชืออิม

้ ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงอาภรณ์ วณิชภูวดล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงศิวณัฐ์ ดารินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เลือมฟกตัว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงวีรวรรณ พะยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงกาญจนา สายหมอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงพิณ สายนวล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน นันทะใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงโชติกา คุณยศยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงพนิดา กาญจนสตางค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๘
เด็กหญิงปราชญ์ญาณี

ชูพินิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงน่อลินดียา ทุน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงกาญจนา โพธิจักร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงชลศรัณย์ จีสะอาด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงศุภัสรา เส้นจี

๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา ชนะวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงจาจา เพชรกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงณิชามณี ดาสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงณิชารีย์ บุรีเทพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงอมลรดา สุภามงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ สายคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงวิรฉัตร ปานกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงพิจิตรา รัศมี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงจรณา คำผง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายมีชัย ใจพร้อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายสิทธินันท์ นันทไชย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายธนกฤษ สีเทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายจามร ไชยวุฒิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายสนธิ ขาววิลาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงอินทิรา ชุ่มเย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงสโรชา ศรีไสวการะเกด
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงรัชนี พยัคฆ์พาไพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กชายรวิชา จันทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงวันทิพย์ ดารินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงศุภมาส ใจหม่อง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงสุทัตตา สงิมทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงจรัสพร ขอยวนกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายปุณยวีร์ ใจผ่อง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงมธุรส -
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงกมลชนก คำจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ ปนอุทัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายกันตพงศ์ กาวิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ดวงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงจารวี -
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายจิระพัฒน์ เทพถา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงญาณิศา ปฎิวรรณศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงฐิตาพร โรจนบุญโชค
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงดารณี ชัยชีพอากูร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายธีรภัทร สิงหราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายปณวัฒน์ ยะแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงปาณิศา ชนชีวารัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายปยะพงษ์ วาณิชย์สุขนนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงพิชยา ศรีธนจิต

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ฉัตรรัตนาเหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญช่วย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายภูริภพ
เจริญชาติตระกูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงมนต์นภา
กาญจนาแดนไพร ๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายรณกร สมดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงลิลณี ต๊ะใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงสริตา
ผ่องพาณิชย์อำไพ ๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงสุนิสา ฉัตรสุภาพงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายอะดา ภัทรนันต์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงอารยา ทูมอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงกนกกร อำภัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงกันยา วาณิชย์สุขนนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงกาญจนา -
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงกุลรัตน์ ลอยฟาเจริญสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงจินดา ตุลยาภิบาล
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายณัฐกมล ลัดดามาลัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงณัฐการต์ บังเกิดทรัพย์ทวี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๘

นางสาวนอมึโซ่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงนันทินี
ผ่องพาณิชย์อำไพ ๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงพัชราภา คีรีการะเกด

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงวารินทร์ เธียรวิทยากิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงสายสุดา ปแจะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๓

นางสาวหน่อโพ่ปรี ศรีธนจิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงอรอนงค์ คีรีดุจจินดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงอรุโณมัย ใจยะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงจณิสตา วงคณิต
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงจิตรานุช ธรรมสงบยิง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายจิรชีพ เชียวชาญสิงขร

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงนัทชา แซ่เล่า
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๐
นายสมนึก ตรรกชนนาถ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายกันตเทพ ประโมทัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายจตุรภัทร รอดแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กหญิงชลธิดา จุดเพชรแจ่ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงชัตนายา -

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายชิดชนก บุหงา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายชีวานนท์ ฟูคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายซอทวยทวย -

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กหญิงซอเฮมา -

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงญาณภัทร เอียมประสิทธิ

่ ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชนะการี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ทาวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายณัฐดนัย กาหลง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายตรรกพล สุขจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงทีปกา แสนพรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงธนภรณ์ คำแผง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงธนิตา ต๊ะวิกา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายธันวา เจนจบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กหญิงธิดา -
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตมัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงนภัส -
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงนรากร -
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายนฤดม เครือสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ยอดพายุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายนาวิน เอียมวงศ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงนิตยา ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงนิสา ศิริหงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายนูรูสลาม -
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แหน่งแหยม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงนำฝน -

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงบุษกร -

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายประกิจ ตุ้ยเขียว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงพรพรรณ พูลสมบัติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงพอเพียง หล้าสอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๕
เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์

เรือนอ้าย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ละแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายพีรภัทร์ ปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เนียมสำโรง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายภาทัช ประสาทสรรค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงภาวินี ยศวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงมนัญชยา พุทธแก้ววงค์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายมัรซูร ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายมุมิน เมฆหมอก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายรณกฤต อินต๊ะลอ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายรัชพล เจือจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงลิปการ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงวรัญญา สายใจ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงวรัญญา ไม่มีสกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายวินหล่าย ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงวิรัลฐิตา โลหะวิจารณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ น้อยศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๒
เด็กหญิงสิริพิมพ์นภา สว่างเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงสุฎฐิรัฏฐ์ เปยสุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงสุนิสา โชชชัยรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงสุภาวัลย์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงสุภาวี ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงอัญชลี -
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๘
เด็กชายอัษฎารินทร์ อุปสอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา แสงทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายอิทธิพล ก้อนจันต๊ะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายฮัมซะร์ ขันแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา เจนจบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๓

นายเฉลิมชัย -
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา เกษอุดมทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงเมธาพร จันทะรัง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงแตงโม -
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายแท้ดแท้ด -
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงกนกอร ธนมงคลวารี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงกรรวี สันตะวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายกฤษฏ์ เพชรปราณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ชาติชยวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงงามยิง

่

ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงจาตุพร -
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายจิรภัทร ชุมภู
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงจุรีวรรณ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงชนิษฐา หน่อคาสุก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายชลิต -
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายชุติวัต เกษอุดมทรัพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงซาบานับ ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงญาณิศา เกตุนิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทิรานนท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันสองจัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายณัฐกานต์ หลวงตุ้ย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วิเศษโวหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายตัม

๋

ไม่มีนาสสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายทราย ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายธนู วนาสงบสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ วิโรจไพศาล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายบุญโชค ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงบุณฑริกา -

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงบุษกร เรือนทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงปภัสสร พรมโคตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๓
เด็กหญิงปริญญาพร พรมทับ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงปรียาพร ไม่มีนามสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงปานชนก นาเมืองรักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงพรชิตา -
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายพรเทพ ปองกัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายพายุ แก้วยะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายภคพล พิมพา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายภัทรกร ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กชายภูวนัตถ์ ศิรินุกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงมณฑิฌา มีล้น

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงมาริษา -

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงมึคลิง -

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงมเตบู -

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กชายวรภพ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายวัชรวิทย์ ดำรงฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๐๙
นายวิชชุกร ก่อกำเนิด

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายวินคานตู ไม่มีนามสกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงวีนัส -
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงวีรสุดา ชุ่มประดิษฐ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงศรีสุดา -
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายศิรศิลป ชูอำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายศุภกฤต นามตำตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายสถาพร จันมูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงสาวิณี พรธนพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงสิริธัญญ์ อัครพงศ์เดชน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงสุธิดา -

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายสุธีระ -
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายส่อทูทู ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๓

นายอภินัทธ์ ศิริพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงอังคณา -
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงอัญมณี ใจพรมมินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงอารียา ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กชายอเนชา แปลงชาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายเอกภพ มันระวัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายแซม ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๑
เด็กหญิงแทะแทะเล ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายโกสินทร์ กรไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายโชคดี ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๔ เด็กชายโอซามานบินโน
ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายไตรศักดิ

์

คีรีสันติกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงกรวรรณ แซ่ตัน

๊

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงกรุณา ปรัตเถ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายกฤษกร ต๊ะทองคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๓๙
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ แสนวงษา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายกิตติกวิน สารสุธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กชายกิตตินันท์ ละแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงกิงกานดา

่

จิตตราวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา รักษ์พิพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายคมกฤษ แซ่กือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงคาเรนทร์ ยุทธภัณฑ์ดำรง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

บูรณพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายจิณณพัฒน์ ศักดิดี

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ โพธิมาก

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงชลดา กมลปราณี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายชลิต ปาทาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายชายแดน งามงอนคีรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายณภัทร ใจรักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ คงสิบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ กาหลง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงดวงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายดวงเฉลิม ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายธนภัทร จตุรภัทรธนาภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายธนากร ต๊ะวิกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงนวลปรางค์ ไม่มีนามสกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงนันทนา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายน้องหนึง

่

ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงน้องหมี ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงปานดวงใจ จอมพะเยาว์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงปุณณภา สะใบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงพรพิมล ประเสริฐน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กชายพฤกษ์ เลิศลำจินตรา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ กันทิละ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย ใจยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายพีระทัศน์ ดอนคำมูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ดอนคำมูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายฟารุก สังข์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายภานุเดช แก้วลำคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงภูริชญา คุ้มปากพิง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงรจนา มาไทย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายรัตนพล ลำปุก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายฤทธิธิชัย

์

สาระกัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงลลิตา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงวริญญา สวงโท
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงวีรดา แสนพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายวีรภัทร ใจโน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงศยามล สุวรรณสอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายศรสุวรรณ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงศรารัตน์ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายสงกรานต์ สุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงสงกรานต์ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ขวัญใจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายสุชัย ฮาซิม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงสุดา ไม่มีนามสกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงสุภชา ตราดรรชนี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงอติพร ทิพโสต
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงอนัญญา เปยจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายอภิชัย ชะอุ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยชะนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายอะอ่อง -
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายอับดุล ฮุนเซน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงอาญีดา -
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงอารีชา ขันแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายอ๊อด -

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงเดือนฉาย ไม่มีนามสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายเอกพล ทิโน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายเอคริต ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงแพรพลอย อุปชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายกรวิชญ์ มังจิว

่ ๋

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงคริมา จันทร์แก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงจินตนา -

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงชนิดา งามรุ่งอำไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงชลธิชา เงินตาสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๐
นายชัยพร คชเดชาชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายชินดนัย สาระกัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ ก้อนจันต๊ะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักอู่
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา กลินกัน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงดวงใจ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงทวีพร ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กชายธีรนันท์ -
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กชายธีร์ธดา อิสลาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ หาญคำจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กชายนติชัย เหลาสี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายนพพร แซ่เจียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงบุณยานุช ศรีสุวรรณภัทร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กชายปญญา -
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริเมืองมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงมรกต บีบี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายมอส ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายยศกร ธำรงสกุลชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงรัชนีกร จำปา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายวันชัย พรเกียรติสกล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายวิศวะ ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายวิเชียร คำอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๒

นายศิริชัย วิไลวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงศิริพร ใจยวง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กชายสง่า -
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายสิทธิชัย พิณพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงสิริยากร สวัสดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชูสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงอิสเตอร์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

แก้วอยู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงแสงจันทร์ ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กชายโมเสส ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงกาญจนา พันธ์พืช
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ -
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงกุลธิดา สุวรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงจันทกานต์ ทิหวาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงจิราภา ชาติชยวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ มโนมันธรรม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ กานนนวลแข
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงชนิดา นายอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กหญิงชไมพร ลำปุก
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงฐิติมา -
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงณภัทร พวงสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กชายณัฐพล จันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กชายธนัช จู
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงนนทิยา มูลศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงนิภาพร ปารานี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๕๙

นายนุกูล ครองวิชิต
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กชายบรรชา แจ้งชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายบูม -
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๒

นายประหยัด พนาสุขสันติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงปานทิพย์ ยวงคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายปาล์ม -
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงพรหมพร แสนใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทวีพรสวรรค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำตาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงยาใจ -
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายยุทธชัย ตูบทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงรุจิรา ทิสี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงลีน นันต่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงวารุณี หทัยแสนสุขสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงวิชญาพร คำมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๔

นางสาววิมลภา -
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เลาเจริญพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

-
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงสุจันทรา อ่อนหวาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปาเต๋
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายสุรเดช หล้าบัววงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงหัฎฐจุฑา นาทะจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงอริศษา กาวิแหง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงอาซา ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายอาร์ม -

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายเมคา -
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงเยาวภา แก้วตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ แสงเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๗
เด็กหญิงโสดิดาธรณ์ -

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายไตรภพ วนาพิรุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ อุดหล้า
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาลาย

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายกิตตินันท์ ปญญาตุ้ย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายกิตตินันท์ มะโนวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายคณิศร ศรีสุวรรณภัทร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๔

นายคำภีร์ โรจุยะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงชุตินันท์ ปาระมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายชุมพล -
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทาเปลว
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๘

นายณัฐกิตต์ พูลเขียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เกิดแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๐
นางสาวณิพาพร สงวนพนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงดวงเดือน -

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงธารทิพย์ ปานเทียง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๓
นายนรินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๔
นางสาวนิพาดา ไม่มี

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงนิสา -

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๖
นางสาวบัวบุษบา ธัชเศวต

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ท้วมจัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กชายปณณธร สมคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๐๙
นางสาวปาลิตา ไม่มี

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงพรรษา จิตมัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๑

นางสาวพรสุดา วิลาสไผ่เงิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๒

นายพศิน ฟองสมุทร
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายพันกร ภมรวิจิตรโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงภัทรลดา ธรรมใจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายภูมิ ขันแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายภูวมินทร์ ธรรมใจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายภูวเนศ แข็งเขตกรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๘

นางสาวมณฑา -
๑๑/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงยุพาภรณ์ ภูไทพนาวัลย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงวรรณภา สิงห์อนุสรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๑
เด็กหญิงวรรณรินทร์ สุแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กชายวรากร สมอนาค
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงวิภา กมลาศประวิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

กาวิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๕

นางสาววีลาวรรณ์ เชือเดช

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๖

นางสาวศิริวิมล แสนโท
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๗

นายศุภชัย ยวงคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายสมศักดิ

์

กู่แก้วเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กชายสมหวัง กล่อมดวงใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๐
นางสาวสรพรรญา -

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๑

นางสาวสรัญญา คีรีสันติกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงสิริมา กิวไธสง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กหญิงสุธิดา สูญแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงสุพิชชา หาญเมืองใจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กหญิงสุรางคณา อินต๊ะขันแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงอนุตรา วงษ์หมู่
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายอนุรักษ์ -
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กหญิงอรนิชา จุดเพชรแจ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๓๙

นายอานนท์ ต๊ะสุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๐
นางสาวเกวลิน ไม่มี

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายโกแทค -
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๒

นายโอแม -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๓

นางสาวไอซา ฮาซิม
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ มูลตา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุริเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงกันตินันท์ สบายใจ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงกัลยกร สันปาเงิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงจารุณี -
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายจิรณัฐ บางทิพย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กหญิงชฎาพร สีอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงฐิติมา ปุกวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ภักดิสูงเนิน

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ หวังคีรีห์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงณัฐวิตรี แสงหิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงณิชากานต์ สีตะสุต
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงทัดชา วิชาดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงธนพร เขียวใจงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายธนภัทร มูลนวล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายธนาชัย ภิญโญยิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงธันวา -

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงนภสร ชมชืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายบอย -
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงปรารถนา การังใจ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายปรีชา ฤทธิคำ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายปฤษฎี สังข์วงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงปองจิต เชือใจวัน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายพงศกร แก้วจันเถิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงพฤศจิกา เสมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กชายพัทธดนย์ คำปาระ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๑
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ขัดศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงภทรภร เพชรปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายภฤศธร จันทร์หล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายภาณุภักดิ

์

วงษ์เจริญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายภูทอง ทำลี

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายภูมิ คำแหงพล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายมงคลชัย หมืนอิน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ ติปา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายรัฐศักดิ

์

บุญชู
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กชายวรวัฒน์ คำเมืองใจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายวิทวัส โสเรรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงวิมพ์วิภา มณีย์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายศิวกร เขียวแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายศุภกร สายบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายสันติราษฎร์ รอดปานะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กชายอธิราช หล้ามะโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กชายอนุชา ปญญาดิษฐ์วงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงอภัทชา กันหาคม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงอภิชญา กำทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กชายอรรถเศรษฐ์ วัดเข้าหลาม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงออมบุณย์ ภู่บัว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงอาทิตญา จันตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายอิทธิบูรณ์ ทุมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายเชิงชนก์ ตินน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายเตวิช ดอยแก้วขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงเต็งอู -
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา จำรัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายเอกลักษณ์ เดือนใส
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงกชกร ดีสม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา ไชยสงคราม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายกรวิชญ์ พรมทิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นันตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายจักรพงศ์ ปะนันตา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายจักราวุธ หมืนกันทา

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา จิตมาตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงณัชชา กลินหอม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายณัฐพล จันทร์ฟู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ผาแสนเถิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายตันติกร พงษ์พานิช

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ อินหว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายธนกฤต ชืนยศ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายธนชิต โสเรรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ ดอยแก้วขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายธรณ์ พูนกัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมเอือย

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงนิรัติศัย อินอิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงน่อพอ -
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายบดินทร์ ดีสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงบวรภัค แก้วทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายปฏิภาณ นามแสงจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายพงศกร สวัสดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงพัชรพร ศรีพรหมารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงพิชชาพร บุสุวะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กชายภูวนาท เชียงทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจปามาด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงมาลิษา ทับบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กชายมิซู -
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กชายรชต กวีสานต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ ห้อยเนตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงรัฐเกล้า สุภจินต์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงรัตนวดี แสงคำปน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมประดิษฐ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงรุ่งนภา เขือนพันธ์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงวรัญญา พริกจันตุ่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายวัชระ รักษาภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายวีรยุทธ ทองตู่
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงศิลปกร ต๊ะมะปุด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายศุภกร บุญมัง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงศุภิสรา สุภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กหญิงสุปรีดา ดอยแก้วขาว

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายสุภคม ห้วยปญญา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กหญิงอนัญพร ผาตัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงอรรถวดี เปลไสว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายอิทธิพล คำต๋า
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายโกโก่ -
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายไดรนันท์ ล่องลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงกันยา -
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายคเชนทร์ อนุภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายจิรภัทร ลิมวิไลกุล

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายจิรภัทร หมืนสิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายจิระเชษฐ์ ดีสม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายชูเกียรติ บุญประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายณัชพล ทองสี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มณีวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายทักษิณ ปญญาดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงทิฆัมพร สอนอินต๊ะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายธงชัย สุริโน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายธนพล ชุนณวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายธนาวุธ มณีวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กชายนพณัฐ ปวงคำใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงนันทินี เดือนใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงนิตยา ปนตาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงพลอย คุ้มหรัง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามโทยะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี ต๊ะอ้าย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ใจสอนนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริมานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายภาสกร ตันพรมเมือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายมนูญ -

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๐
นายมีมี -

๒๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายยศกร ใบอุบล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายยศพล สุรางวัด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ แสนเถิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศรีวนาตระกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงวรรวิพา หน่อคาสุก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงวรรัตน์ พุทธกุลนัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงวริศรา อุตติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงวิชญาพร พงษ์พันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กชายวิริทธิพล

์

บึกหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายศิวกร ก๋าระ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เตรียมวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายสิทธิชัย ศรีวนาตระกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงสิรินทรา วงศ์สามารถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงสิรินภา พันธุศิลป
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีลาชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ วงษ์อำนาจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ วงษ์เจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายอิอ้อน -
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายเจษฎา ปะนันตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กชายไตรรัฐ ดอยแก้วขาว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงไปรยา มังสุวรรณ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ คีรีภัทรผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๓

นางสาวกิรณา ต๊ะชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายคณิศร ไฉไลใจผ่อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงจริยา บุญมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายจิรโชติ ประเสริฐคีรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ซ่อนกลินไพร

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายชวลิต -
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงชาลิตา อ่อนศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงฐานิตา สายธารโอบวารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงฐิติชญา ชอบมโนนุกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงฐิติพร คีรีพิทักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายณฐกร ตุ้มนิลการ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินศรานนท์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๕
นายณัฐกิตติ

์

วนาลัยจรุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงณัฐธิชา พรหมแสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงณิชา พงศ์พูนภัสสร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายถิรวิทย์ บุญลือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงทัศติญา อาจนรากิจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๒ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงธนพร เพชรเมฆา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กชายธนภัทร อัจฉริยะบัญชา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วิเศษสัตย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กชายนำชัย วารีรอบวนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๔
นางสาวนิชาภัทร

สัมฤทธิไพรสณฑ์

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กหญิงนุชวรา คีรีพิทักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายปภังกร สมหมาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กหญิงปรียาภัทร -

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๘ เด็กหญิงปวีณ์ปริศณา
สำเริญรัมย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงปุณยนุช กันธวัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายพชรพล ไทยแท้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงพัชรสิริ ปนคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๒
นายมลพีระ ใจบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กชายยงยุทธ เอกรัฐคีรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กหญิงรวิพร ชัยดำรงรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กหญิงศตนันท์ สุขสันต์คีรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงศิรภัสสร คีรีพิทักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กชายศุภกิตต์ กุหลาบคีรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายสมบูรณ์ -

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กหญิงสุรดา คีรีชโลม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายสุรพงษ์ พรานตะกุยหนุ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กชายสุรวิน คีรีชโลม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ -

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กหญิงเจนจิรา วิภาวรธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กหญิงกมลชนก ใจแก้วทิ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กหญิงกรรณิกา จอมประหยัด

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงจิราภา สิวิใจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงชนาภา วราค์กรณ์ธารา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา กันธะรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงณิชกาณต์ ฉากกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กชายถิรวุฒิ ปนคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กชายธนกฤต ปญญาดิษฐวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กชายธนพล -

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กชายธนภัทร สุทธิประภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงธนัญญา รักประชา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๓ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กหญิงธนิดา สุขสวรรค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกถิราย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายธิติพงศ์ สาบุ่ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กหญิงธีระกานต์ สำเริญรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงนภาพร สุขสันต์วิมาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงนลินรัตน์ พนาผดุงธรรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กหญิงนิชากรณ์ ปนนะสาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กหญิงนิชาภัทร พงศกรเกริกไกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กชายประสบชัย -

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กหญิงปาณิศรา ไอยราเศวต

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงปาลินี สุคุณพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กชายผดุงศักดิ

์

-

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กหญิงพลอยชมพู ยิงทวีศักดิ

่ ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กหญิงพอวา -

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงพิศมัย -

๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายภาคภูมิ ทิพย์โรจน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กหญิงภูริณัฐ วงศ์ใจดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กหญิงภูษณิศา วงศ์ใจดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กหญิงมึวา -

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กหญิงลลิตภัทร อุทยานพนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กหญิงสร้อยทอง แก้วศรีสดใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายสหรัฐ พลีชีพเพือเผ่า

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กหญิงสุชญา รุ้งวิจิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ จิตสว่างสงบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงสุธานิธิ เทพบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงสุนันทา ธนมงคลวารี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กชายสุเทพ -

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กหญิงอดีศา -

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กหญิงอรจิรา สันติดวงกมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงอรนิภา ชลชิดพนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กหญิงอัญชณา แก้วเอ้ย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กชายอาทิตย์ คีรีภัทรผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กชายอานัส -

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงอำภาวรรณ ชัยกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๔ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงอุไร -

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กหญิงเกษสุดา สถานกอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายเฉลิมพล โชติรสสกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายโยธิน สารีบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กชายโอแม -

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กชายกษมา กันธวัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงจารุพร เพียรตา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงจิณณพัต กันธะรักษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงจีรานันท์ ติสา

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กหญิงชลธิชา มีปล้อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายณภัทธะพงษ์ ยุวรรณศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงณภัทร คงคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ คงแดง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กชายณัฐพล คำพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายณัฐพล นวลศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงประภัสสร คงสุขสมปอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงรุ่งตะวัน -

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กหญิงวรกานต์ อาญาสุจิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงสรัลพร รณวิชาญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กหญิงสับเปยวใหม่ -

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายอนุชิต ผลโสด

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กหญิงอริศรา คำแปง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายกนธี รุ้งรำลึก

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายจิรายุทธ วิเชียรจำนง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายชนะศักดิ

์

จันทร์แสนสวย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กหญิงชมายพร เจียตระกูล

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงดวงทิตย์ พงษ์อรัญสกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กชายธนพงษ์ รุ่งเรืองเฉลิม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา กนกวงศ์จรูญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายปราชญ์ คีรีสุธาลัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กหญิงปทมา ปญญาธัญญกิจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงพจนา พนาพงศ์ไพร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงพรนภัส จันทร์แสนสวย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายพิทักษ์ ราตรีคีรีรักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงภัสสร ใฝมิตรอารี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๕ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายภาณุเดช วรรณสารคีรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงลักษิกา จันทร์แสนสวย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงวรรณิดา แม่เมยสบโชค
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายวีรภัทร วนาอาสา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กชายสุรชาติ เฟองพงศ์พนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กชายอัมพร ปญญาธัญญกิจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายอัศวิน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงจันทิมา วนาเฉลิมเงิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงญาณิศา แสนอินต๊ะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงณัฐนิชา เงินเจือไพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายทรรศนกร จันทร์แสนสวย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายธนกฤต
เจตนาดีจึงจำเริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายธนธรณ์ คีรีคัมภีรภาพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายธนพล วรรณสารคีรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายธราเทพ จันทร์แสนสวย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กชายธีรเทพ ดอกไม้ช่อวิไล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายปฏิภาน จันทร์แสนสวย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๒
เด็กชายพรหมพิริยะ สีรุ้งแจ่มประกาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายพลวัตร จันทร์แสนสวย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงพิมพิศา ดอกไม้ช่อวิไล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงรสิตา ศรีอลังการ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายวรพจน์ ชมจันทร์อนันต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงวริษา ดอกไม้ช่อวิไล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สันทัดพนาไพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงอรทัย ชิลาชาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงอังคนา เฟองพงศ์พนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อภิบาลบรรพต

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กหญิงกชกร บงกชฤดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงกานต์ธิรา คีรีคัมภีรภาพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายจักรภัทร ดอกไม้ช่อวิไล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงจิดาภา ศักดิศรีจินดา

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายพานุพงษ์ วังพันนี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงญาณิศา ดอกไม้ช่อวิไล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายธนดล โนะควา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ปญญาลาภ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กหญิงธิติยา

สีรุ้งแจ่มประกาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงรัตติกา นภาอรุณรุ่ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงวรรณศรี ธูปทองดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงศศิยากร สายสวาสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงศิรดา คีรีคัมภีรภาพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงสุภาพร สิงห์ชูชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงสุรียา ภิรมย์พงไพร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กชายอธิชา บัณฑิต
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กชายคงศักดิ

์

เวียงวิชชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายจรูญ บงกชฤดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พันธุรัตน์กุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงจิตฤดี เอกผาสุก
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีอลังการ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายชัยรัตน์ สุดแดนไพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงญาณิศาล วนาเฉลิมเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงทรงอัปสร จันทร์แสนสวย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงธาริณี โอภาสชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายธิติ สุดาเฟองฟา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายปฏิภัทร เทพทิพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงพรนภัส ไพรอุดมเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กชายภาคภูมิ วนาเฉลิมเงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายมนต์ชัย รุ่งเรืองเฉลิม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๒

นางสาวมะฉ่วยจ่อ -
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงรัชนก สิริกันยากร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๔

นางสาวรัตนาภรณ์ สิริกันยากร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงลักษณา เพชรเจือไพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กหญิงลัดดา ดงดีช้าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงอริสรา วิทยาอาวุธ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงอารยา พนากรอบเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายเทวราช ศรีอลังการ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงเพชรจรินทร์ สิริกันยากร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงเมย์ -
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงโชติกา ไพรอุดมฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงกรกฎ วรรณสารคีรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กชายคมสันต์ มรดกคีรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายจงรัก ภิรมย์ไพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงจันจิรา อัปสรสรรค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพนสาลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงชนิตา กุศลมณีเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายซีแง่ ชูชีพบุรุษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กชายธนากร เดชาธนสกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงนงลักษ์ สุดปลายฟา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายนภัส บงกชฤดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ วรรณสารคีรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายปริญญ์ ขันติแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายพงษ์เทพ แสงจันทร์อำไพ
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๖

นางสาวพรทิพย์ ศิริโสภาวัฒนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายพิชัยยุทธ ระวังการณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ขุนคีรีจำรัส
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายวรรัตน์ คีรีคัมภีรภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายวันชัย วังพันนี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงวาสนา ฤทัยหวนพนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๒
นายวิทยา นำจิตนำใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงศันศนีย์ คงสติดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กหญิงศิริพร สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงสมศิริ รุ้งรำลึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายสิงห์ราช นำรินชืนจิตใส

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายสุธิชัย ทองวาฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญเจริญทวี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๐๙
นางสาวสุนิสา อธิฐานบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กหญิงสุภาพร ใจผูกพันธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงสุวดี ศรีอลังการ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงอัมพร ปาไม้อุดม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายอาคเนค์ เทพทิพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายเขตต์แดน ดอกไม้ช่อวิไล
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๕

นางสาวเนตรดาว มนต์มุติตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงเมษิยา กิตติศักดิวิโรจน์

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๗

นางสาวกุสุมา นำจิตนำใจ
๐๘/๐๒/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๘

นางสาวขวัญฤทัย
คมคายมณีจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายจันทร์ทอง แสงจันทร์อำไพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๘ / ๑๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๐
นางสาวจันทร์แรม ภิรมย์วิจารณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๑

นางสาวจันทร์แรม เพชรเจือไพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายทวีชาติ
เจตนาดีจึงจำเริญ ๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

เพชรเจือไพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายธีรทัตน์ ดอกไม้ช่อวิไล
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กหญิงนงนุช จันทร์แสนสวย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กหญิงนงนุช อิทธิคมเมธา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายนพพร สุวรรณพิศมัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๘

นายนพสิทธิ

์

สะพายแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๒๙

นางสาวนภัสสร นำจิตนำใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงนฤมล วรรณสารคีรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๑

นางสาวนันทนา พนากรอบเงิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๒

นางสาวนำฝน จันทร์แสนสวย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงพนิดา ดอกไม้ช่อวิไล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงพนิตา วนาอาสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงพัชรี เวียงวิชชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๖

นายพาตุตุ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายพีรพงษ์ ตรีสุรผลกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงพุทธรักษา ชุ่มพฤกษา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงมยุเรศ โอภาสชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงรัตนา ดอกไม้ช่อวิไล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๑

นายสมบูรณ์ เวียงวิชชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงสวรส คีรีคัมภีรภาพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงสุพิชญา ยาใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงหวานชืน

่

รุ่งเรืองเฉลิม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายอดิศร นิกรสกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายอนุสรณ์
เจตนาดีจึงจำเริญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กหญิงอรทัย ไพรอุดมฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายอาธิตย์ ทองคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วนาเฉลิมเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงเอมอร ไพรอุดมเพชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายแสงทิตย์ กิตติศักดิวิโรจน์

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๒

นายสมหวัง ทำจิตรเหมาะ
๑๑/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๓

นายสายันต์ นาควังไทร
๑๓/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๔

นายวสุธันย์ ดอยแก้วขาว
๑๔/๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๕

นายสมนึก นำรินชืนจิตใส

่

๑/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๖

นายการุณ อุดมกิจศักดิ

์

๒๑/๙/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๗

นายสุเมธ อยู่จำรัส ๒๐/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๘

นางสาวชนาพร เกษโสภา
๓๑/๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๕๙

นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์
๒๓/๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๖๐
นางสาวนิชานาถ บงกชฤดี

๓/๑๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๕๙/๖๒๖๑

นางสาวกฤตชยา ขงเขตคราม
๒๕/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดแม่ต้านเหนือ  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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