
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๘,๕๔๘ คน ขาดสอบ ๑,๙๒๒ คน คงสอบ ๖,๖๒๖ คน สอบได้ ๔,๙๙๐ คน สอบตก ๑,๖๓๖ คน (๗๕.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาเติม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงนภัสสรณ์ เครือเม่น

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงสาริศา ทิพย์ธนาชัย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปอก๋อง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีสร้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงศศิภา น้อยบุญอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงแพรวา แตงบุญรอด

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงทิพย์วิมล เฮ็งสันเทียะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงชัญญานุช บุตรนุช

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงจิราพรรณ แสนคำหล้า

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงกชกร จาจู

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายศุภวิชญ์ สืบสา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพิสิษฐ์ สุรินทร์คำ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายชนะพล ภู่น้อย

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเปยม

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวรรณวิษา ยิงสวัสดิ

่ ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงดารภา วรรณมงคล

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายพงศกร นิลทะ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายปฏิภาณ เสนนอก

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายธวัชชัย เตชะวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงขวัญใจ เอียมละ ออ

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายกฤษกร ลีเกษมพันธุ์

้

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงตวงพร  

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายคณภรณ์ อุตรักษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายรัชตะ อารมย์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงศุภมาส จันทีนอก

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงศิริญา รัศมี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงวารีวรรณ ทิพานัน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงเกตุมณี โพธิศรีทอง

์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงเกศมณี ยอดเพ็ง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ดีเมฆ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายณัฐพล ลาฝอย

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายณรงค์รัตน์ เสือบุญมี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายไกรวิชญ์ ชัยภูมิ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายกุลโรจน์ แสนยะ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงอาภัสรา

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงชนิฎาภรณ์ เจิดพิมาย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงนภัส จันทร์สูง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงนวลหทัย แซ่ท่อ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายมงคลศักดิ

์

แสงท้าว
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๑ เด็กหญิงจุฑากาญจน์ อำอิม

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายพันธวิศ แสงม้า

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ แซ่ลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอัจฉรา แสงม้า

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงพรรษชล จันทร์เต๊บ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์วดี กุลปริญา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงกวิสรา เรืองรุ่ง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายสุธี อินทรพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายณัฐกิตต์ กำไรสงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ชาญสูงเนิน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงอัจฉรา คำดำ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายพีรพล ประชานิยม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายกิตติกร เทียงตรง

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายปอจัว -

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายวิชัย แซ่ลี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงจินตนา แซ่ยัง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงปฏิมากร เทพนรินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายพิเชฐ วัฒนสิริภิรมย์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายส้มโอ -

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงเปมิกา โสพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายศักดิดา

์

โท้ทอง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายเกรียงไกร คำทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายนราวิชญ์ ศรีทานวล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายสุวรรณ์ชัย สายทอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายพงศธร กาศรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายกวีวุฒิ แซ่หว้า

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา หมันมีโชค

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายวรากร หมันมีโชค

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายจิรกิตต์ เฉ่งกว้าง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายพฤทธิพร แซ่ม้า

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ดีอยู่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงปภาดา แซ่ม้า

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายทินภัทร ทองสมัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงเพ็ญรดี แสงว่าง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงญาณวดี สุขจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุคนธวา ผาสุขขันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายนภดล ทองอินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายธนนันท์ มณีศรี

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ภูดีบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายเมษา ย่างภักดีนรนาถ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายจักรกฤษ ไชยธงรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายอมร จอมย้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายถนัดชัย สุขประเสริฐ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายกรกฎ ทองแทน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายกิจติกร สวดสม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายมีชัย อินทร์แก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงนวยเนวิน  

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

 
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายพิทักษ์ แหวนเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงดารา -

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงปากุ๊ แซ่ลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงเฌอฟา แซ่วือ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงช่อเอือง

้

ยมนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงปนัดดา แซ่ล่อ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงกมลพรรณ เกตุมะณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายพีรพงษ์ ผาทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๘
สามเณรอานุภาพ ่พุ่มสลิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายสรรเสริญ แสนยะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายธีรภัทร เลิศลบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายปญญา ปานภูมิ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายจักรภัทร แซ่ยัง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายนพรัตน์ เครือสา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๔
สามเณรชุติพงศ์ เรืองคีรี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๕
สามเณรอติชาติ เรืองคีรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายสามารถ แซ่ม้า

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายศรัณย์ แซ่กือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายสหภาพ คงคาจรูญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงณรินร์ธร ว่องไว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๐
สามเณรจักรพันธ์ แสงท้าว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สระคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายกัว

๊

แซ่ลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงตะวัน แซ่ย่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายชิเลงธง -

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายเตชินท์ อุณาพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คำเกิด

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร กะตันที

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงปาริฉัตร เสาพรม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๐
สามเณรเอกรักษ์ กะตันที

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายณัฐนันท์ เรืองงาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๒
สามเณรกันตพล ฉัตรนภาเกียรติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๓
สามเณรชุมพล สาครมาลี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๔
สามเณรยงยุทธ ศรีจินดาวนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายกิจรินทร์ แก้วอยู่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายภิญโญ ม่วงมิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงเขมจิรา อินทรสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัฐชา นิตตะโย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงขนิษฐา คลุ้มขลัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายณรงค์ชัย เกตุคุ้ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปนแจ้งอรุณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณิชา วิรุลหุย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายรามิล เสือมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีดาคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายยินดี ภูลาหา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงศุภัชญา อินทฉิม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงวิมพ์วิภา สอนมัง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงพนิต วิสุทธิกุลชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เย็นชืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงรินสุธา ย่างภักดีนรนาถ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงจิรภิญญา ถาวรกวิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงนิชา กำเนิดวนาลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงณิชา ตาประยูร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๔
สามเณรสุรศักดิ

์

จันทร์ฉาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๕
สามเณรอนุสรณ์ โพธิศรี

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๖
สามเณรทรงศักดิ

์

พุทธยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายปรัชญา วิมลจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายชีวิต แซ่ว่าง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงณัฏณิชา สีมี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงวรรณพร แซ่กือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๑
สามเณรสิริมงคล นาคใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายวริศ โตดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงดวงกมล สีมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายพิษณุ ทองมาก

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงเนรัณชลา ภูผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายสมพงษ์ อำไพวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงสุพัสสรา แจ้งพร้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นายจิระเดช อินทรสูต

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายพลพัฒน์ แก้วกราด

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ -

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๑
สามเณรสิรภัทร สิทธิเรือน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุนิสา แซ่ลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายไกรวิชญ์ มาวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงรุ่งนภา อาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายกายพิสิฐ คลังศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นายศิวกร สีมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นายชัยนิมิตร เขตรขันต์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นายอภิวิชญ์ นามโคตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นายปฐวี ศุภเกริกกฤษฎิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นางสาวพรริพา สุพรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นายบวรชัย ปานภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นายวรพรต พะยิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๓
สามเณรอนุศิษฏ์ แซ่ยัง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวภัทรวดี คำแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๕ สามเณรศักดิกุลพิเชฐ

์

จันทะมนตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นายณัฐวุฒิ อินหมี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายณัฐชัย สับนก

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายอนุชิต แตงบุญรอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขเต

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายศรายุทธ หินวิเศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงธัญวลัย โทนสังข์อินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงอินธุอร ดาษเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุปวีร์ ปนทิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงณัฐพร แตงบุญรอด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงทิพย์เกษร เอียมจรัส

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุทโท

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงปริณดา สีดาคำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงบรรณารักษ์ โพธิทอง

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายกอบชนม์ อ่อนพรม

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายประภวิษณ์ โฉมอาจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายวรายุทธ มันแก้ว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายเขมทัต มิงทองโต

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายณัฐสิทธิ มุ่งมงคล

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายวันชนะ นาคา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายจิรภัทร จีนเพ็ชร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงปภัสสร เหลือบุญนุ่ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงวิภาษณีย์ พรมฟก

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงเกตุณรินทร์ โตนวล

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงกฤษณา เสือด้วง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงรสิตา เถือนรักษ์

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปวีณา ธรรมสอน

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายพลกฤช เม่นขาว

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายนครินทร์ พุ่มจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ เหมยคำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกชกร กาวินา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จักรแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนมณี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายสุกฤษฏ์ มหาหิงส์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายชนสรณ์ จันทร์สายทอง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายศุภกฤต มาเครือ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายนายกฤษณะ แสนพรม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วสีนวล

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายยุทธการ ฤทธิไธสงค์

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงสุพรรษา สีดาเลิศ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงเบญญาภา สืบสาตร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงธัญชนก มันเหมาะ

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงเกดนริน นาคแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขจิตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายภานุพงษ์ นาคจู

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายสหพล สอนบุญเกิด

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายกัมปนาท สอนบุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนาดุล สัสดี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงจงรักษ์ จันทร์สายทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงมาริษา เจ็กพ่วง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเมธาวี ฟกทองอยู่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายพงษ์ฐกร มณฑิล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายนรินทร์ ปณสา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายธนกฤต หล่าแร่ม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงนันธิดา ตุเกษ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงนพรัตน์ บัวจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงนิตยา แตงบุญรอด

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ จักกาวิละ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกฤตพร ดวงเสนา

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุทธิจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายวัชรพล จันทร์บัว

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายศักรินทร์ หนูอิม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงศิรินภา ศิลิรักษณ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงณัฐนารี จินาเขียว

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสัจจากานต์ ชลารัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา จันสายทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงปยวรา ฤทธิกระจาย

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงกลินบุปผา

่

-
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายณิรัชกาญจน์ คันธนินคมน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายกรวี โชติกะ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายกฤตพัฒน์ ทองโพธิศรี

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายชยพล เพ็งทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ครุฑธา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายฑีร์จุธา เทศทิม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายธวัชชัย เงินยวง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายนพรุจ สุนันตา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายนลพฤทธ์ เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงจิราพรรณ มาครอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ สมุลเดอร์ส

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงชาลิสา คลำคง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียนฉาย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรมหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงธนวรรณ ธังดิน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายเบญจพล กาน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายภาม อรรถวุฒิชัย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงนภัส ชัยเพ็ชร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงนภัสธนันท์ ชรัลวรกรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงนิษฐกานต์ อินทร์ภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงศิริกัญญา ตะโนนทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายชัยภัทร มุ่ยทุม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายพีรภัทร แก้วสีเขียว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายพีรากร วงค์การณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายภาคิน วุ่นแม่สอด

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายภูผา มาเอือย

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายวิชยุตม์ ดำริห์ศิลป

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายศิวกร หาญปรีชาสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงญาณิสา ขำเมิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงณัชชา ชืนสิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงณัชชานันท์ ทองดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงณิชากานต์ ฉัตรพงศกร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงนิชาดา กรวยทอง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงปทิตตา ทองประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปภัสรา อินปาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงปภาวรินร์ ชมภูพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงปยาพัชร สันติกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงเปรมปรีดา ใจคำฟู

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงพิชชาภา นิมภักดิ

่ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มณีวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงวิรดา นาคแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายชนกันต์ บัวลอย

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายธนพล อำมาตเอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายนันท์นิพัฒน์ บุตรสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายวรวัส มงคลรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายวีรภาพ วรรณสุทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายศิวกร ผลถวิล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายสุษิระ แจ่มโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายอชิรวิชญ์ พงษ์พรต

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงกัญญณัฐ บุญยัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา รักมัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงณัฐชยา ชม้อยเดชานันท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงธนัญญา ดวงแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงนพรัตน์ วรบัณฑิต

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา กันเกิด

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงพิราญาณ์ กุระคาน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงวิลาสีนี ร้อยแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายกิตติกวิน อินจันดี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายชยาบดินทร์ ศรีวิลัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายณัฐพล มูลวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายธนกฤต บรรลุสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายปริพัฒน์ เลิกสายเพ็ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายปณณวิชญ์ ปญญา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายปติวัฒน์ ประสาทศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายภูมิรพี ไชยวัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายภูสิทธิ รุ่งน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายอติวิชญ์ ดีนิยม

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์โพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา งาเนียม

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงธมลวรรณ เนีอไม้

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงเบญญาภา นิลจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ธนสารกุล้ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงภูรินี คลังฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงยวิษฐา สอนสาลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงรจนวรรณ ครองเกษร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงศศิลักษณ์ จักพัด

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายกีรติ ไชยแจ้ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ พืชนะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายธนภัทร สังคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายนันทิพัฒน์ พุ่มทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายพงศ์พิสิฐ ประเสริฐเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายภูริพัฒน์ คำวัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายเมธัส วงษ์ปน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายรพีภัทร

คำภิละเตรียมวงศ์ ๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมราช

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายวรปรัชญ์ เซแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญวัฒนะรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกัลยา พละทรัพย์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงชนาภา ศรชัย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงณัฐชาพร เมืองเหมอะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงบุญญิตา นาคประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงพัชรพร สุขสาตร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี อิมเอียม

่ ่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงเพชรดา กันทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงอรกานต์ มงคล

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกีรติ ชมโลก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงชาลิสา ตาตุ่น

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายภูษิต ศรีราตรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกัญญาภัค วงค์ลำดวน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงบุษรา คำมี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายปวริชณ์ เนียมอินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงนันทิดา พันธเสน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายอดิศร มูลเพ็ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสรวีย์ ยิมกลัน

้ ่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงอริยา บุญน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายภูมิใจธรรม ลำภู

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายพศวัต สิงหราช

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายวรวิช อยู่สุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ เครืออยู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายธรรมนูญ เจนการศึก

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายอินฑ์ทัช วิสุทธิวัมมิก

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงธนิตาภรณ์ กาญจนนาภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงธัญพิมล โพธิศรีมาตร

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปวริศา จันทร์นา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายฉัทชนัน บุญทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายณัฐกฤษณ์ อังสาชน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายนันทภพ สุขจี

๋

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายปาราเมศ นรินทร์นอก

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๒
นายวรกันต์ เครือวัลย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายวรัท บุญพิมพ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายสิรภพ ครองแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๕ เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์
อุ่นเรือน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงจิรัชญา เกตุคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอียมละมัย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ยศงาม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายภานุเทพ ประจิมทิศ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายภัทรดนัย พรชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายศตนันท์ พรมเสน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายศุภณัฐ สังวาลย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงธัญณัฏฐ์ ใจแปลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงมนธิกาล สวัสดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา รินรส

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงอรจิรา แดงดี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายกงกรด ปญจมานนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายชนาเมธ นิลจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายณัฏฐกฤศ ติดประมาณ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวณัฐฉรียา ทาจิตต์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์

ประสาทเขตการณ์ ๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แคนสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงวรพิชชา แคนสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธนดล ปญญาสราวุธ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายรัชชานนท์ ภาสวรวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายอิทธิกร ปุนโพธ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงณัฐญาดา ศรีใส

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เชือเมืองพาน

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุธาสินี ชุ่มชืน

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอิทธิกร เนยอิม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงธันย์ชนก คำภีระแปง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงพิชยารักษ์ พิชัยณรงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงมนัสชนก รัตนมณี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพิมผกา ตาละสา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอีตัน ตเรนซ์

ณ คำปน อังฮีเลส
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายหฤษฏ์พงศ์ ได้วงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธนพร มิสาธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงณภัทร เรือนปญญา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ แหมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงกชกร โลหะเวช

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงพัชรพร ปตถาวะโร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงปพิชญา จันทนาวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายจิรายุส หลำคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงเปมิกา สีหะวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงจิดาภา บุญเพลิง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงชญานิศ กองบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายเอืออังกร

้

บุญมาลีรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงณัฐชา คงสมบัติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ ชูโฉม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายธนภัทร เจริญคง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงธาริณี เทศยจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายกิตตน์ปภพ กุระคาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายจิรายุ ภาวจันทึก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายธีรเดช โสมาบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายนพชัย คุปตัษเฐียร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายนราธิป ทองอุไร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายนิพิฐ สุขเครือ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายปติพล สุวรรณาภรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายพัชรพล เงินแถบ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ดำนิล

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายสรวิศ สายนวล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกชกร ติแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงกนกกร ยามี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๔ เด็กหญิงเกษชฎาภรณ์
ศิริบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงจินดาหรา ยมเกิด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชนิกันต์ อินทฉิม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงชนิกานต์ อินทร์ปน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงธนลักษณ์ นิลพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงนพรัตน์ เมืองสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงนภาพร ประสมทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงพิชชากร มากมี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายจักรชนก เครือยา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายชานน สืบสายอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายฐิตากร พลอยครุฑ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายณัฐชนน นัคราจารย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายณัฐพัชร์ วงษ์ไกรนาค

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธีรเทพ คำจุน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายปญญากร เอียมสงคราม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายพัฒนชัย กะเหว่าแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายภูมิรพี พามี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายวิศัลย์ยา อุทัยดา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายศุภณัฐ เครือวัล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายอภิชาติ ปญญาศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงชนาภา

ศิริพัฒนานุกูลชัย
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓ / ๑๔๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงฑิตตยา เมืองหล้า

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัฐพิมล คงบุญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วเชียงทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงพาณินี ภคเมฆานนท์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงพิชญาวี ปองกัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๐ เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์ เชียงทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงอภิชญา อุ้ยเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอัญชิสา โสตถิปณฑะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายญาณวิทย์ บัวนวล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วจันทร์เพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายธีรวัฒน์ แตงบุญรอด

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายพงศกร สารสุวรรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายพณิชพล คงพันธุ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายภัคพล ปนปน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายภูมิรพี ฉัตรมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายวัชรพัฐ สาลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวีรภัทร เพ็ชร์วารี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนเมฆ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงธมน เพชรเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงณัฐชยา เอียมเวช

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์อำไพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงธันย์ชนก ประดิษฐ์พุ่ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพรภัทร วงษ์หมอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศศิชา แสงจันทร์ไทย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุพัฏรา คำก้อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายกฤษณ์รัตม์ ทองดอนคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันยา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธนภูมิ แสนแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายปภินวิทย์ คุ้มครอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธัญศิริ วงษ์ทิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ วิลัยพล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายสิรวิชญ์ แหวเมือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายอาชวิน แสนทอน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงกชพรรณ กาญจนาวิล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงกอบคุณ มีนิล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงจินตพร คำกรเกตุ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงชนกนันท์ เสือด้วง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงฐานิดา อ่อนล้อม

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงทิพปภา พรมทับ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนะดา บุญมาลีรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงรัตนมน ไชยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ดอนเงิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา สอนเจริญทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงอภิชญา แจ่มเมือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงฉัตรชนก บุบผา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายชนาธิป มีประลาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายศรัณยพงค์ กันหา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายคเณศวร ศรีสำโรง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายกัปตัน ติดพรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายกฤษณ์ดนัย เปรมพล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายกิตติภูมิ ทองศร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายธนวัต ตาเต็บ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายวิชญ์พล ลำภู

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพีระวิทย์ ขำใจดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงณัฐชญา บำรุงแจ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายกานต์ จรงจิตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ลรรพรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐดนัย อินทน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายปุณณวัช ยศงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คัมภีร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายธีรภัทร์ กรงทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายอัคคเดช กาละภักดี

๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กำรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุพิชญา สอนมัง

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงวันวิสา เมืองหลวง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงศศินัน ธนโชคโภคิน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายฉัตรชัย แรงเขตรการ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกนก -

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงจันทรกานต์ รุประมาณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงชลาล่า -

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๖
นายธนู จำปานิล

๑๔/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๗
นางณัฐณิชา ทุชุมภู

๑๕/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวนวินดา ทองคำ

๕/๑๐/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๑๙
นายพรชัย แก้วสีนวล

๕/๐๒/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๐
นายภัทรพล แตงบุญรอด

๑๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๑
นางสุกัญญา บุญช่วย

๒๐/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายชัยยันต์ เชือต้น

้

๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายจิรพัฒน์ ทองนิม

่

๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายอนุพงษ์ เลิศพงษ์ศิลป ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายนันทภพ นันหลิน

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายธาดาพงษ์ สุวรรณเชษฐ์

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายณัฐนนท์ พุ่มกล่อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายสิทธิชัย ค่อนดี ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายพิทวัส สุขเสริม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายฉัตรดนัย ศรีใส

๒๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายเทียนพงศ์ โพธา ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายปณณธร พุฒแย้ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายจิรสิน วันยะ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายมงคล มีสำราญ

๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายจิรายุ อินทฉิม ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายจิราพัชร อินทฉิม ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายภานุพงศ์ อยู่คง

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายศุภกร โพธิวงษ์

๑/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายเลอฤทธิ

์

วัฒนกุลไพบูลย์

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายชานนท์ ทองชำนิ

๑๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายนวินธร มณีกัน

๑๒/๘/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายอานันทเชษฐ์ ไกรโต ๓/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายอนุพงษ์ แสนกัณฑ์

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เฟองฟอง

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ รอดปาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์หอม

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฐพร แก้วสีนวล

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงฐิตาพร วงศ์บำเพ็ญ

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงนันทิชา สืบชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงศุภิศรา ทัศนา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอริสา ตาทิพย์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงพันธวรรณ จิโน

๑๐/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงชมพูนุช พัตรสิงห์

๑๙/๗/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงฐิตสภา โปธิมอย

๓๐/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวาสนา ชัยบุญ

๙/๑๒/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงพัทธรินทร์ เอือการ

้

๒๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายกิตติพงษ์ แซ่ม้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายทรงศักดิ

์

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายทัดเทพ อ่อนศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายทัตพงศ์ แซ่ม้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพิชิตพงษ์ นาคอึง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายลัทธพล แซ่ย่าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายวัศพล แซ่ว่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายสุธี ฤทธิชัยเจริญ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายเสถียรพงษ์ เกาะกิง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงกฤษติยา มาลีศรีสุกใส

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงมานี แซ่เฮ่อ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๘
นางสาวรัตนาพร แสงสว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายกฤตเมธ ทองคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายกาจพล แซ่ท่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายกิตติทัต เมืองอินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายชีวันธร แซ่ยัง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายธนกร แซ่ยัง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายประดิษฐ์ แซ่ม้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายสินธุ สุขลุน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ลัทธิ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอัครชัย วงศ์วีระชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายอาญาศักดิ

์

แซ่จ๊ะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงทวีรัตน์ กมลพิราม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงนภาพร ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายอิทธิพล วงษ์เดียด

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายนาวินต้า แซ่ย่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายชัยยุทธ แซ่ลี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายพนมชัย แซ่ซ้ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายอธิศ วัฒนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายบรรณสรณ์ มีเกษ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายภวัต แซ่ว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายสมบูรณ์ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายสิทธินนท์ ลอยกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ แซ่ว่าง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สินจู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายชนาธิป ดีมัน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายณัฐกฤด เพชรมนัส

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายนันทวัฒน์ แซ่ซ้ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายวีรภัทร สุขโข

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายศรัณยู แซ่เฮ่อ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายสุพจน์ กำธรเดชะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ สดใสรุ่งโรจน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายรเณศ แซ่หมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๐
นายสุรชาติ เหล่าสุขสุนทร

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐชนน คล้ายประทุม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายธนเทพ แซ่ว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๓
นายนิชนันท์

อาชาพัฒนาเจริญกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กาวิชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายเมธี แสงสว่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายรามิล แสงพลเดช

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๗
นายวิศิษฏ์ อาชากิจเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายวีระ แซ่ม้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายแสงประทีป สีหมอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๐
นางสาวยุพิน แซ่เฮ่อ

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๑
นางสาวพิมพา สว่างยอดฟาดิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงจันทรา แซ่กือ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๓
นายกฤษฎา แซ่ม้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงกนกพร ภูทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๕
นางสาวชนิภรณ์ แซ่จ้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๖
นายภัทรเวช แซ่ซ้ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ว้าน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๘
นายสมพงษ์ มาลีสายชล

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๑๙
นายสุชาติ คีรีมาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๐
นางสาวภัทราวดี ทรงศิริวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๑
นางสาวนิศากร ตรรกชนชูชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๒
นางสาวบุณยาพร แซ่เเฮ้อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่มี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๔
นางสาววิลาสินี พิพัฒน์กุลธร

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๕
นางสาวโสภา สว่างนภาลัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๖
นายกรภัทร์ อุ่นติสกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๗
นายนาคา เอือวิบูลย์ศรี

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๘
นายภูวดล แซ่ย่าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๒๙
นายยุทธชัย แซ่ม้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๐
นายสมบัติ กระสินธุ์อภิรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๑
นายสัญชัย ท้องฟาจำเนียร

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาวโสภา แซ่ว่าง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๓
นายกุลธร แซ่ย้าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๔
นางสาวปาลิตา มาเยอะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๕
นายวรากร วิทยามุ่งมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๖
นายนวิน กมลปราณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๗
นายนโยธินร์ ชาติมณีแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๘
นายการันต์ พนาไพโรจน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายจารุพงษ์ สุจริต

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายจารุวัฒน์ มีสัตย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายชวัลรัตน์ ปฐมลาโภ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายธนพนธ์ วิธร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายนิพนธ์ อยู่สายบัว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายปฐากรณ์ สายยิม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายพชรดนัย สว่างหิรัญกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายลัทธพล คงเนียม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายศรัญยู อ่อนงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายสุเมธ สายวารี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายจักรภัทร คงใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายจิรภัทร วงษ์คำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายเจษฏา เชือเมืองพาน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ อ่วมตาก

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายอัครพนธ์ เขตเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฉาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๙ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายกฤตนัย ปวนคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายชนะศักดิ

์

อินทฉิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายชัชพงษ์ ใจห้าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายชาญวุฒิ แก้วอยู่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายณฐภัทร ชิตกุลพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายพลวัฒน์ ทองโชติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายพัทธดนย์ พรมมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายภูวนาถ ทองคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายมลญาฤทธิ

์

โพธิดี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายยศกร นันตศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายจิรายุ ยศสมุทร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายยศพล รุ่งกำจัด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายวีรศักดิ

์

ธรรมลังกา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายศิรชัช นวะแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายสิธินนท์ สนฉาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายสุวิชัย ช่างภู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มงคล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธนกร ชัยฤกษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธนากร บุญทศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายธิษณามดี น่วมนิม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ขวัญเขียว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายเมธิส นามวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงกุลปรียา ใจยา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงจินตนา ยอดนวล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงญดาพร สุระพา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ศรีจันทร์ทองศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์คำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงนภสร บรรเลงทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงนภาวรรณ เตสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงนวพร มงคล

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ทองบุญชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงพิชญาภา มีหมัน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงจารุกาญจน์ วงษ์ถนอมศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงจิดาภา เพ็งเล็ก

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงวันนิศา วราโภค

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๐ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปุกแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงอโนชา ดีเมฆ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ สงเชือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ สายพิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงจิรภัทร ขาวผ่อง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา จันทร์บุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงชลดา ตันปน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงฐิดาภา แก้วคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงณัฐฐา จีนเพชร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงเบญจมาศ ตึงจ๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงภาสินี พุ่มกล่อม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงเยาวภา เดชทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสมฤดี วงศาไพสิฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุพัตชา มูลงาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงอริสา วรชินา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงไอรินลดา สีสมบัติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวรพร ขอฟุงกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงวรรณวนัช ไตรสุทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุพิชญา ฟกทองอยู่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงอรพรรณ แหวเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกรวรรณ ไกรเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงขวัญชีวา เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตาสม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ อินทโฆสิต

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุมิษฐา รัตนพร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงอาภาวรรณ ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายกทากานต์ เกษร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายอัครชัย แจ่มไธสง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงมัลลิกา เทียมภูเขียว

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี ปานบัวคำ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายสันติ ใจบุญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายสรวิชย์ สุขสมบูรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงชนินธร สิงห์โต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายอนุภัทร มังเทศ

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายอนุชา จุ้ยชำนาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ทับก้อน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วสุก

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพศวีร์ สารการ

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงศรัณย์พร พุ่มเรือง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงศศิกานต์ พันธ์ผูก

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงวีรยา ฉิมสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายสุรชัย เครือคำ

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายกฤษฎา บุญยืน

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๓
นายสมบัต รุ่งแสง

๐๑/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๔
นายทรงวิทย์ ศิริวิโรจน์

๑๒/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๕
นายเอกชัย ผัดแสน

๐๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๖
นายกัตตวัฒน์ จิตรณรงค์

๓๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๗
นายสิทธิชัย นวลแขกันทร

๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๘
นายจำลอง อิมบู่

่

๐๒/๐๖/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๓๙
นายวิศรุต อัจฉริยะเดชา

๒๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๐
นายมงคล ใจดี

๒๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๑
นายสมศักดิ

์

พรมศร
๒๒/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๒
นายปฏิภาณ ภู่พุกก์

๑๘/๐๙/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๓
นายซ้ง พงษ์สานต์คีรี

๑๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๔
นายขวัญ ฤกษ์เกรียงไกร

๑๒/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๕
นายรักไทย แซ่ย่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๖
นายจิรวัฒน์ ต่ายทอง

๒๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๗
นายนุชิต วังเส็ง

๒๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๘
นายเฉลิม สายสุด

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๔๙
นายธีรศักดิ

์

ศรีวัตถา
๒๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๐
นายวิรัตน์ ทองหอม

๑๑/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๑
นายวิชาญ ศรีอำไพ

๐๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๒
นายขวัญ แซ่ท้าว

๒๐/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๓
นายนริน บำเรอ

๐๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๔
นายศุภฤกษ์ คงโต

๐๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๕
นายนนท์ทิวา บัวจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๖
นายภิญญา อิมเกิด

่

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๗
นางวิปสนา สกุลธีรโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๘
นางสาวนุชจรีย์ เอียมรอด

่

๒๐/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๕๙
นางสาวสุธัญญา ชูปาน

๒๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๐
นางสาวประภาภรณ์ พรมมาไสย

๒๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๑
นางสาวพิมพ์ทอง ครุฑหุ่น

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๒
นางจิรา นิธิสมบัติ

๓๐/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๓
นางบุษบา พูลเผ่า

๐๕/๐๔/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๔
นางสาวอิสรีย์ ทองคำ

๒๒/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๕
นางสาวพิมพรรณ เพ็งอำไพ

๒๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๖
นางสาวกฤษณาวดี สีหนาท

๑๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๗
นางสาวจิรวรรณ พรมวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๘
นางสาวธนพร มูลกัณฑา

๐๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๖๙
นางสาวสุนันทา ขาวประทีป

๒๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๐
นางกรุณา ชูสกุล

๑๑/๐๓/๒๔๙๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๑
นางสาวสุภานัน แสงผิน

๒๔/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๒
นางสาวสุนิสร ราชแผน

๒๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวเนตรดาว ขุมขำ

๒๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๔
นางสาวปณรส สนโศก

๒๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๕
นางสาวเพียงฟา โสลัดดา

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๖
นางสาวสุภาวดี เฮียงสุข

๒๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๗
นางสาวภัทรา เขียวอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๘
นางสาวชลธิชา ธาระวุฒิ

๒๐/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๗๙
นางสาวอรวรรณ ขีดสูงเนิน

๑๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๐
นางสาวปาริฉัตร จันย่น

๐๖/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๑
นางสาวจุฑามาศ โมกล้า

๑๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๒
นางสาวสุนิสา สืบวงษ์ดิษฐ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๓
นางสาวเยาวรัตน์ รัตนวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๔
นางสาวเหลียม

่

ตุ้มฮวด
๑๒/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๕
นางสาววิราวรรณ มาเนตร

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๖
นางสาวสุพัตรา วิจารณ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายสุวิทย์ บุญชู

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายกฤษดา เครือจันทร์

๒๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายนันทพงศ์ พงศ์ประเสริฐ ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายนพชัย เหาะเพชร

๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายสถาพร พรหมชาติ

๑๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายศุภกร สังฆจันทร์

๑๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นิลวิจิตร์
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ อึงทิพาพร

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๓ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐพล บุญปล้อง

๑๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายอาทิตย์ ห่านใต้

๑๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายพฤษฒิพัชร สุขเกษม

๑๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ เทพสีหนู

๒๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ อยู่เลิศรบ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายกฤติน เรืองปรีชา

๒๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายสุริยา มะกอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายชนาธิป รอดคุ้ม ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธีรเดช แก้วศรี

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายเจษฎา อาบสุวรรณ์

๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายณพดล เครืองิว

้

๒๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายก้องภพ นพรัตน์

๑๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายอภิวัฒน์ -

๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

พวงเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายนพณัฐ อินทฉิม

๒๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายชัยวัฒน์ รอดปานะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายวุฒิชัย แก้วขำ

๑๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายปริญญา ถึงแสง

๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายศราวุฒิ ทัพเกิด ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายวรากร เครือแขม

๒๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายอนุพันธ์ สุหรา

๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธีรภัทร สัญยวิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุธีกานต์ ปานมาก ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เครือรวบ

๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพลอย -

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุตาภัทร อ่อนจิว

๋

๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงภัทราพร เถือนรักษ์

่

๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงกชกร กลินจุ้ย

่

๑๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุพัตรา คำโพน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงวิภาวี พันธ์สน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทัศนา

๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญอินทร์

๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงนิชกานต์ หงษ์เวียงจันทร์

๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงอุมาพร ปญญาทิ

๑๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงอัจฉรา อินทฉิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงวันวิสา ตะโกนา

๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงปาณิสรา เชือปญญา

้

๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพิชชาภา พุ่มพวง

๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงชนิสรา เกตุดิษฐ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงมุกรินทร์ คำหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงอาทิมา เชียงลอย

๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงศรีรัตน์ จันทนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ อินทร์ต๊ะกอง

๑๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงณัฐภัทร ขัดเขือนขาว

่

๒๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุนิสา สายสุด

๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงจันทกานต์ นุชรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงธนัชพร ผลบุญเรือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงนริศา จอมส่อง

๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนริศรา ฤทธิเรืองรุ่ง

์

๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา โตเจริญ

๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงศตพร อินทรกุญชร ๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงจันจิรา ดวงแก้ว

๑๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงอรัญญา พรมจันทร์ ๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงกานติมา เขียวแดง

๑๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงวัทนพร พุ่มพวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงเหมือนฝน สามสี

๒๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา สำอางค์

๒๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพิชญา รักษาวงศ์

๒๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงพรชนก พันธ์เดช

๑๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงศิริพร พรมทับ

๑๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ สายตรง

๒๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฐชา โรจนสินเจริญ ๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงวลัยพรรณ รุ่งเรือง

๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๕๙ เด็กหญิงปานหทัยชนก
นาคแก้ว ๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสิรีธร สุ่มประเสริฐ

๑๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงปาณิสรา เชือสายมาก

้

๒๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงพรรณภัทร จันทร์ต๊ะบุตร

๒๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงชฎามณฑน์ มลีรัตน์ ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงสรชา หมีทอง

๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงชาลิสา ตัวมาก

้

๒๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงกมลวรรณ จูกันทา

๒๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐิดา ทองอำ

๑๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงปานวาด เทพนิกร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงศิริกัลยา น่วมฉิม ๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงภัทราพร พรมบุญชู

๑๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงวรัญญา โพธิเตียน

์

๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงศจีรัตน์ พญาวงษ์

๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงเขมิกา ยิมเจริญ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงสุกุลยา อุตทาสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงนำมนต์ กฤษณะคุปต์

๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสนอุบล

๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนัทธมน สืบแย้ม ๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๘
นายสวัสดิ

์

ลุสุข
๒๔/๘/๒๕๐๖

วัดชัยชนะสงคราม ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๗๙
นายสุข บุบผา ๑/๑/๒๔๙๒ วัดชัยชนะสงคราม ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายปริญนุวัฒน์ แสนระวัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายวิษณุ เชือสายมาก

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงกานดา สว่างธนานันต์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงชนาพร แซ่ลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๔
นางสาวญาณิน เเซ่ย่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงฐิติชยา แซ่ย่าง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงมยุรี แซ่ย้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงยี เเซ่ย่าง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๘
นางสาวไหมฮัว แซ่วือ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายกรวิชญ์ แซ่ลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายทอง แซ่ย่าง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายพูมใจ แซ่ว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ แซ่ลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวรรธนะ เกตุเทศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายเหล่า แซ่โซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายเอก แซ่ล่อ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงปภาดา แซ่ย่าง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงปายา แซ่จ้าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงมะลิ จิตจำรัสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คชเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงลี แซ่ซ่ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๒
นางสาวไหมซ่ง แซ่ลี

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่จ๊ะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายคณิศร ย่างมันคง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

มนตรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายธนนันท์ ช้างเนียม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ เขียวสด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายพิษณุ กรองใจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายวาว แซ่โซ้ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงธันชนก ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงบงกฎ สุคนธมัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงเลีย แซ่เฮอร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล สุรินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอาคิรา แซ่ลี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงจัว แซ่เฮ่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงปรัชญา นาคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายจิรยุทธ จันทร์เครือ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๘
นายหือ แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์ จุทานุช

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายอิทธิพล แซ่ย่าง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกานติมา คงทน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงธณัญญา ฟกตัว

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอัจจิมา คุณธนเกียรติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายประสพโชค มาตแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายปยะ แซ่ท่อ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายอนุชิต แซ่ย่าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงกรรวี แซ่ลี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงจิตรทิพย์

ท่อสกุลฉลาดเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงจุไรรัตน์ กัญจน์ไพสิฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๐
นายเจริญ แซ่ว่าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๑
นายกฤษฎา วงษ์แก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๒
นางสาวกัลยรัตน์ ประชุม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์เมือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงโปร่งมณี แซ่ลี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายสมบูรณ์ นิตย์ชัยยะวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายธารินทร์ จงจิตวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๗
นายฉัตรชัย แซ่ท้าว

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายต้ง แซ่โซ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิมวร

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ แพงชัยสงค์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายณัฐดนัย ประชุม

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายภูดิศ พวงผกา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงอสมา ง่อนชัย

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงสุชาดา ลักษณะ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงเมวิกา ไพคำนาม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงณิชาภัทร หงษ์จีน

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงนันทกานต์ สารสิงห์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายชนะภพ ประชาชน

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายรัตนกร ตู้โภค

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายชาคริต สวาสนา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายศิวัช เพ็ญดารา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงรุจรดา บุญทวีชัยสกุล

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงกชกร หามาจำ

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงวรรณวิษา บุญภูมิ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ มณีรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายสุภชีพ วิรุณพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงซินดี

้

โอโคเรีย
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายพีระพัตน์ เสน่ห์พูด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธันวา บุญไทย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงฉันฐรัฐ บุญใชย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายกิตติพงศ์ หมายมี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงสุนิสา กลินอ่อน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธวัช เสนารินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธนทัต จันทร์สว่าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายอัษฎา หาคม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายชนาธิป พันธ์โสภา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายธนพล ลีดงบับ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่องเลือม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายนิพิฐพนธ์ พิทักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายวิศรุต หีบเสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายต่อสกุล ประสาทสีดา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายณัฐรักษ์ แสนคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายชาญณรงค์ โมครัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงยุรภา อิติป

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายจิรพิภัทร เกือกรัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงนฤมาศ บุระเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงนภาพร คงสิพัด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายพงศ์พัฒน์ ประวัติโต

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายณฐวัฒน์ นามาก

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ปญญาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงนิธิพร พุ้ยน้อย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงรติมา คุมธง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงณิชนันท์ ปานอำพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพรธิตา ปญญาพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุนิสา เส้นเกษ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงนิภาพร อิมโพธิ

่ ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิมลพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายวายุ กรณ์ทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายภัทรพล จันทกล

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายกฤษฎา แก้วแสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงรัตนาพร ทองปาน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงชวัลรัตน์ หมายมี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงบวรรัตน์ ตุลารักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา นันใจยะ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายยุทธนา คงโพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ คำไหว

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายธนากรณ์ ฐิติพิสุทธิพงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายวรภพ กรพาหา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายณัฐนันท์ ไทยสำราญ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายวิทวัส อรัญเพิม

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ ส่งน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายวิศรุต เพ็งมอ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ แดงใจ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ด้วงทอง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๒๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกตุเสาะ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายธนเทพ ปานจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายศิวกร ต๊ะมูล

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายภีรภัทร ก๋าจัก

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายวสุพล กริมใจ

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงปพัชญา ปลูกเครือ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุพิชญา นินบุรี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงอพิชญา ปูคำ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงเกศรา มังเชียง

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงชลธิชา สุภวาระโยธิน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปาจิว

๋

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปะละตุ่น

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงวรรณพร นุ่มภา

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงฉัตรสุดา มาเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายธนภัทร วันตา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายธนโชติ แซ่เฮ้ง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายวรายุทธ สุทธิสา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายสายชล ยอดกุศล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงชโรชา เงินดี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายนัฐพงษ์ อ๊อดทรัพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงภณิดา ภูถาวร

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงรวิษฎา มูลจุติ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงทิพวรรณ มังเชียง

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายณัฐวัตร ตามะตา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายปรเมศวร์ เสือคง

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนสุข

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ปกกาโร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธนันชัย อ้ายแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายทิวัตถ์ สมงาม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายภาณุพันธ์ มงคล

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายพิชาภพ รอดนิล

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายพัขรพล เมืองจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายณัฐพล แดงอาจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายนันท์ฏิภัทร เกตุเสาะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายนัฐวุฒิ สอนสุข

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายปรเมศวร์ เครือทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงธนาพา เกตุเสาะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงธันย์ชนก คงเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงฐิติกา จักร์แต๋

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงอชิรญา นุสนธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงศศินภา ทองคำ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายภัทรดนัย เมืองมูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายภูมินทร์ เตียวปนมิตร

๋

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายธนากร พันธ์พืช

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายสิทธนนท์ นันตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายกวิน พันเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายธีรชัย กุระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธนภูมิ องศาศิลป

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์สองชัน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงรวินันท์ ดีอินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงพลอยมณี คงโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอภิชญา กรวยทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์พูล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงศศิกานต์ สุดงาม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงธัญชนก ตาสุติน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุธีร์ธิดา มงคล

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายนพรัตน์ โคสอน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายบัญญวัต คงโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธันยบูรณ์ พุทธพจน์สุนทร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายธนวรรธน์ ภู่คง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายนิติธร เชือนุ่น

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงนนทกานต์ ทองพ่วง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรรณนิษา คำภิโล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายศิวกร คงมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายธนโชติ เกตุชู

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายวัชรพงษ์ แบนน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายนนทกร ตะเภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายเอนกณรงค์ ดวงวิไล

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายชิษณุชา โคสุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงธมลวรรณ มูลแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงชนิตรา กรพาหา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายบริวัฒน์ คำพ่วง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงวริยา สุขสุวรรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายยศพล วรรณวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายกฤตัชญ์ จันทร์เกิด

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงลักษิกา ไกวัลนาโรจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงวนิดา หงสา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายจิรพัฒน์ ตาเอือย

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายวรพล จุ้มเขียว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีสังงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายรณกร จำปาศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงชุติมา โภคา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงถิรพร ใจงาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยมเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายพรชัย ตุ๊บบาง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ เลือมนาค

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายรพีภัทร เพชรแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายอภิวิชญ์ ปกรอด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงมิรันตี หอมหวล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุริยันต์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ เครือวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงญาณิศา พันธุ์บุญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายฉัตรชัย ทิพย์เกษร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายธันวา กรึมสูงเนิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายณัฐดนัย ครุฑหุ่น

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายกฤษฎา ส่งเสริมถานะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายเสกสรรค์ พลสยม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายรุ่งเขตฟา บุญญา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายสิโรดม วงษ์กาวิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายณัฐชากร ยมลำภู

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วสีเขียว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา แก้ววรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายธนพล จิวต๊ะ

๋

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายรัฐนนท์ ส่งน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายเกียรติกูล เทศอาจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายกิตติธัช จันอิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำหล้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายธนพล เปรมพล

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายกมลภพ อุดแสง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายชัยวัฒน์ สารผล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายจิรายุ พรมพา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายธรรมรัตน์ วงษ์แก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายณัฐนนท์ ตะลุ้มทอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงณัฏฐพร กาวีระเต็ม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงเทียนทิพย์ นามูล

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงภัททา พรมพา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายธนัสถ์ เกตุสูงเนิน

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพิระดา สุขสบาย

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงณิชณิชา สายพิรุณ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายเดชฤทธิ

์

พิมเสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายธนศักดิ

์

ใจยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายประยุทธ นิมคำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายสาคร เขียวสนัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายอิทธิพักร์ จักภิละ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายชนะวงศ์ ภูสกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายพงศ์ภรณ์ อินทรา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ผลาหาญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงชิดชนก บุญใจ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงปทิตตา เสนตัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายกรวิชญ์ สอนทิพย์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายจิระพัฒน์ ต๊ะมูล

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงทิพานัน แซ่อึง

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงธนภรณ์ รัตนะ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงปณิตา เคลือบวัง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ ปญญานาค

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ มันเมือง

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงธนพร ภู่นวล

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงอาทิตยา วงกาวิล

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงอนันดา ทองนิมิตร

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอนุชา ธรรมขันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายอนุชิต ธรรมขันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายอนุรักษ์ จิวปญญา

๋

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงศศิธร อุดมา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายภูมินันท์ วงษ์ปน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายกิตติกวิน โยธานันท์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายอัครพนธ์ ภู่จันทร์เจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงโสภา ดีมอญ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมเสน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายธนพล อุดทา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายอภินันท์ ไชยจันหอม

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายศุภวิชญ์ คงสอาด

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายขวัญชัย สอนทิพย์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายศุภกร ไสปา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายธนพัฒน์ เปยหลี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายธาวิน ปญญานาค

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงเจนจิรา พะโยม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงนรีกานต์ จันสุปน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ม่วงมิตร

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ขันถี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายธานินทร์ พุกนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ นุชโพล้ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายธนัตถ์ รู้สมกาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายสุรนที ตุบบาง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายยศกร สังข์คำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

อินง่อง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงธีรดา พิมเสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงอรภณิดา พิศโฉม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายณัฐพล เดือคำ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงกชกร ระกา

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายอนุชิต แสนใจ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายวีรภัทร ลอยบัญดิษ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายกฤษกร พุมมี

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายอติวิชญ์ เสงียมศักดิ

่ ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงธมกร ศรีคำดี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงอรวรา จิวทัพ

๋

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายกาลเวศ ศรีสุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายยุทธภูมิ ไวจำปา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๓
นายนฤดล เพิมกาวี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายธนกฤษ ใจพอ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายคีตพร เข็มศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายจิรัฏฐ์ ไหลทา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายเจษฎา มามัน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายชนานนท์ ภู่เรือน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายชัชชพล พิมเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายชินวัตร หวายแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายณัฐพล เฮือนเหลือก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายทองแท้ ปญญางาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายทักษิน ทองนิมิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายธรรมนูญ ปอกสอน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายบูรพา ปญญาสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายปฏิพล ตุ่นคำแดง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายปวริศ ใจแพร่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายปฎก วชิรศศิมณฑล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ คำไหว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายพุทฒิพงษ์ แซ่ย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายภัทรกรณ์ พันธ์พืช

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายภัทรดนัย แซ่ว่าง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายภัทรพล สายด้วง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายภูผา คำหล้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายภูวดล หมูถึง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายวรเทพ แซ่กือ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายวรยศ วัชรสิริชัยกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายวิวัฒน์ แม้ปุด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายสรัน วงษ์ปน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายหนึง

่

-
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงจันทิวา มักใคร้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงจาริญญา จันทร์มา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงจุฑามาศ กาจักร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงชนม์นิภา คุมเห็ด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงชลธิชา มาอุด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร เปรมพล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงณัฐชภัทร ใจจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ตึงจ๊ะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงถลัชนันท์ วีระรุ่งเรืองกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงธัญชนก หลอมทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงนวพรรณ กุลนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงนัทชา เต๋ทา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงนารี ชาวห้วยหมาก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงปานไพลิน แซ่ว่าง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงวราวรรณ ตะเภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงศุภักษร ปราจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมสุด

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงปยนันท์ พ่อชาวนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ ตะเภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลาย้าง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงภาวินี บัวติบ

๊

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงรุ่งฟา สนเข็ม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงสาธิตา เขียวอ้าย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงสิริภัทร ใจคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ปกเขทานัง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงสุพิชชา ทองแบน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงสุรีย์นิภา โปต๊ะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ จันทร์เต็ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงอังคณา จะวรรณะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอัญญาณี ทุบบาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงอัมพร ชุ่มรัศมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงอารียา สมพงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงอุมาวดี บึกนันตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายคณิศร แก้วกัณทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๕
นายวรพล ปานแดง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๖
นายสุวิทย์ ชาติรูป

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๗
นางสาวเกศสุดา มูลวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๘
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วสุติน

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๔๙
นายโชคชัย ด่านกระโทก

๒๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ภูจำรูญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๑
นางสาวกันยรัตน์ เสือเหลือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๒
นางสาวนภาพร วนากรคงลาภ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๓
นายธนากร จวรรณะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๔
นายวทัญู แก้วฟู

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๕
นางสาวพรรัตน์ หลิงทอง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๖
นางสาววาวา -

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๗
นายทินภัทร วิสิทธิศักดิ

์ ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายสิขเรศ นุชเนือง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงกณิกา เกิดระมาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๐
นางสาวกัญญานี แซ่โซ่ง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๑
นางสาวณัชชา นาคปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๓
นางสาวณัฐสุดา วีระรุ่งเรืองกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๔
นางสาวนิตยา กิจกุลพานทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๕
นางสาวสุดนภา รักษ์แม่ละเมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๖
นางสาวสุวนันท์ กลินพนา

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๗
นางสาวอันนา เลาย้าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๘
นางสาวอำพร ธนศุภสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายกรกฎ ยาหมอก

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายกฤษฎา โพธิทัย

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายนวพงษ์ ยาหมอก

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายณัฐภัทร ตันแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายพงศกร กาฬพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายพงศธร คงสุข

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายอธิกรรณ แดงสากล

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงกุลราวดี ฝายผิดชอบ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงเขมรินทร์ อุปนันท์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงธันยพร หมันมัน

่ ่

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ปุริจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงรัญชิดา สังคะพัน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงสุนิตา ปนเงิน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา พึงพงษ์

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงฐิติวัลค์ หล้าจักร

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายคมสัน สุพรรณโรจน์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงจิราภา พรมมีเสนา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายธีรภัทร คำหล้า

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายสุรยุทธ สาคร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสิริกร พึงพงษ์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงศิริพร ศรีบุญเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สาคร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงจิราพัชร ห้อวันดี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงสุพรรษา ฟอนตะครุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายอนุชิต ปวนแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายยศวัต ด่านซ้าย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายภาคิน ห้อวันดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองประสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายอนุรักษ์ ตาเพชร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงอารยา เบืองสุวรรณ์

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ ดีวัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ดวงตา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงฉันฐรัฐ ฟกนาค

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายธนดล มากกุญชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงศิราสีณี ฝายผิดชอบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงกมลชนก พึงจันทร์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ตาเพ็ชร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๖ เด็กชายพรรษประเวศ
ทรัพย์เมือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวรัญู พรมงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์อิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายญาณวรุตม์ ราตรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายธนกฤต ปนเงิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายธนากร ทองซ้อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายธีรนัย สาคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายพิทยาธร กาฬพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงภาสีนี เขตรวิทย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงมาริสา ห่องาม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายกิตติชัย เยาวไสย

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายวรพล พันธ์พืช

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายธนพัฒน์ โคสอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงสุกฤตา วงษ์กาวิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สายปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายอนุชา ห่องาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายสุธินันท์ อำกลาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายอำนาจ ต๋าแปง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายชัตรนาวิน จันทร์ทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงปุณยวีย์ ตาใจ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายสถิตย์ เข็มทอง

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายสุริยา ตันปน

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา บัวงาม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายภากร วรรณสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายกฤติกร อ่องไคร้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายรัชชานนท์ งิวแถว

้

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายชินวุฒิ เสือสีนาค

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายณัฐปพน ลีลาสวัสดิชัย

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายธนกร สุขวิจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายธนวรรธน์ สืบธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงลักษณ์พร มาอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงชลลดา ภู่ยิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงพิชชาพร ตุ่มนางศรี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงกฤษติยากร สิงห์สี

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงวิชญาดา เครือจิโน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงกุลจิรา จิตต์สำราญ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงปุณยาพร ตาสุติน

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายณัฐพล แซ่โง้ว

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายพิชญพงษ์ จิวปญญา

๋

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายธีร์ธนัท อาจดี

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงกุลธรา เสือสีนาค

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ตุ่นภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๘ เด็กหญิงณัภทรธินันท์
วงษ์กลม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายภานุพงศ์ เมืองหลวง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายนัฐทกรณ์ ท้าวน้อย

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพัชรพล จันทร์ฉาย

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงภคพร แดดขุนทด

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายภานุสรณ์ หลีพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายกันต์ เลิศจรรยารักษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๓๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ อ่อนเตียง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายพงษ์เพชร ฤทธิภู

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงธันยพร บกแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงศรัณยธร นิมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายญาณโรจน์ เทียนสว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายทักษ์ดนัย จิติ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงปภินดา ทิพสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายกฤษกร เข็มทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายวรันธร ไตต่อผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ มูลอุด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายพุฒิภัค ปนเงิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงอรกัญญา มังเชียง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จินดาประดิษฐ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายธนรัตน์ ใจคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายพัทธดนย์ หมุดปน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายสรณ์สิริ ลาวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายเดชพนต์ สุขสม

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงอิงฟา ศรีโมรา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงนลินนิภา ต๋าตา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายจักรินทร์ กาญจนสูตร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายภูวดล กระตุดเงิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงวรากร น้อยสอนเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายอัยรัช บุญปากดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายนฤนาทธิ

์

ฟบประโคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะลาน วัดวิเศษวานิช  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายกษิดิศ แหงมงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพรพรหม ฝายที

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงณัฐชา สุดสวาท

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงภูมิรัตน์ มูลงาม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงศตพร มูลจุติ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอินทิรา มโนเวียง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายนิชคุณ ยมเกิด

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงดวงสุดา ชาแสน

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงลดาวัลย์ คุ่ยสว่าง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายธีรภัทร จันทร์อินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงชนัญชิดา ทองเพชร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายนพดล พันธ์ษร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงบุปผาชาติ ศิริภูธร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายพัสกร เขาหลวง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายศุภกิจ ตองเต

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายคุณานนท์ ดีเขียว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงสุชาวลี ทรงฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงอาภาภรณ์ ฤกษ์ดี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๗ เด็กชายหริปญญาโชค
สุดเกตุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายธนภัทร สุติ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายกฤษกร จอมฟู

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายเดโชชัย คำมาฟุน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายศิวัช ดวงเหมือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทาวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายนิธิโชติ อิมแสง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงกชกร บัวแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงภัทรลดา มูลแจ้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญปาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอภิสรา จุมปา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายทินภัทร ภูจอมใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงอรกัญญา ด้วงคำจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์สระ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงศิรินภา เชยฉิมพาลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงไปรยา ฉายาชมพู

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนา ธีรโชติหิรัญกาล

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงวรพรรณ วงแยง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ฤทธิพันธุ์

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาโพ วัดนาตาโพ  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายอติวิชญ์ แสนพรม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงกนกพร ปานเพ็ชร

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงวรรณภา สมแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายกานตพงศ์ แก้วปนะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าปุยตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายจักรกฤษ สุทธิศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ จันทรพันธุ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์เต๊บ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายพัทธดนย์ ตามูล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายอธิราช สุขหล้า

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงพชรอร เพินงาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงวรรณพร อ่อนคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายจารุวิทย์ ปญญางาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงฐิติกา บุญตา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงมาลิสา ไชยันต์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายชยามร สุขหิรัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายดนัย สุขหล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงเบญจมาศ สืบไทย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายชานน เผ่าแสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงสิริวิมล เมืองอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงณิชนันท์ ชูเนตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายสุกฤต มูลนิว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายธนวัต สิงใส

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายวรากร ช่างการ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงวิภาวี เทพแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงปุญญิศา ภุมิอินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงแพรพราววดี

เตจ๊ะ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนิจวรีย์ ศรีสงคราม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายสุธินันท์ อำศรี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินรุ่ง

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงนภัสสร อิมแสง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายชนาธิป มาลาทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ยะเมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายณัฐดนัย แสนพรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงทิพปภา ทูลฉลอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเงา วัดสามเงา  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงวรรณวลี อิมแสง

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายกิตติคมน์ ใสสะอาด

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายจิตรกร คำวงษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายศุภพล รอดผึง

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายปฏิภาณ พลมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายอมรกานต์ แสงสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายสุรทิน อ่วมจ้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายณัฐพล ปลังดี

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายวรจักร จิวทา

๋

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงกัญญาภัค กองทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ท้าวบุญมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงคิรากร ใบโม้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงชนิตา ปาปะโม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชาวนาวิก

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรียงทา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

กาละ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สาริกา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงณัฐกาณต์ นวนใบ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงนภาพร ต๊ะคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงสุกัญญา ฮกฮัว

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายฐปกรณ์ จาริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงธัญวรรัตน์ แบ่งปน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงอทิตตยา วงษ์ปน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงอรณิชา แก้วพรอนันต์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงชนันพร เปรมทิพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงธันยพร ปนตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงนรินธร ทองแท้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงนันทิดา มังเฟอ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงสาวิตรี อินธูป

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายณัฏฐกร ดวนใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายณัฐชนน รุ่งเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายศิรวิทย์ ปะลิตะวา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงรัษฎากร พันธ์แก่นกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงอนันท์ญา ขันขาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มสลิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายจิรายุทธ ปนม่วง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายนัฐดนัย ตุ่นเปง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายอนาวิล ปวงแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๘
นางสาวอติลักษณ์ วงษ์พวง

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายศิลปกร รอดเส็ง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ทอง สันติภาตะนันท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงสุพิชชา คำจู

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๒
นางสาวธิดารัตน์ คำเปยง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๓
นางสาววิชิดา ศิลปางกูร

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงสิราวรรณ ฟนคำสาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๕
นายกิตติศักดิ

์

บุญทิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๖
นางสาวจิราพร ภูพันนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๗
นางสาวปภัสสร จุ๋ยมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๘
นางสาวภัทรียา ภูผาเวียง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๔๙๙
นางสาวมารยาท ธรรมรัตนาภรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวเมวิกา ภูผาเวียง

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๑
นายภานุวัฒน์ ใจยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๒
นายวีรพงศ์ ยะปอ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๓
นางสาวณฐินี อ้อยสามสวน

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๔
นางสาวเณริศา อ่วมสถิต

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๕
นางสาวสมศรี พัฒนันพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

ม่อนใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๗
นางสาวนันทิชา แซ่ปุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๘
นายฉัตรเดชา วงษารัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๐๙
นางสาววทันยา วิลาสสูงไกล

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๐
นายธวัชชัย นาคใหม่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๑
นางสาวนำส้ม ทัดเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๒
นางสาวชไมพร แก้วกลุ่ม

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๓
นางสาวรัตชดาพร อุตสาห์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๔
นางสาวตรัยรัตน์ ทองภู

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายณัฐวรรธน์ ทรัพย์ฤศาล

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายกรินทร์ ลีวัฒนายิงยง

่ ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวีริศ สายชมพู

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายอภินันท์ สุภา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๑๙ เด็กชายโมฮัมหมัดอาซัด

พิมพ์ธนานัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายธนิสร ใจอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายชัยระวี หยางขจร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

แซ่กือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายจตุวิทย์ แสงทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายดวงฉัตรทอง อินต๊ะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายดลเกียรติ วังวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายทินภัทร มีสุขยิง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายบรรณาการ อมรศักดิสวัสดิ

์ ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายวาคิม อาจนรากิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายพงศพร วงษ์แก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายธราธร ดุษฎีวงศ์สกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงอังศุมาลิน รู้สมัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงศิวพร ศรีสมุทร

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงณิชนันทน์ ปนตาถา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงพาขวัญ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงกีรติกานต์ สามัคคีก่อสกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงปฎิญญา ธาดาพงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงธัญชนก แก้วกันยา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงดรัลพร การภักดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงพิชญาพร พรอำนวย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ หีบเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงอิสรียณัฏฐ์ อภิวงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงพัทธมน จรัสพงษ์ไพศาล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงสาริศา วจีสะอาด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงพลอยชมพู แผ้วสาสน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงณัฐนิช สมัครกสิการ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงกันยากร จิตอารีย์รัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บุษราวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงชลธิชา อนันต์เอกศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงจินานันท์ กาสุยะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงเบญจมาศ จาริกคีรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วมีสี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงรัตนาวลี สีหล้า

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงเฌอเอม คีรีกุลเสนา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงตานวุยี ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงชนิศา แซ่จ๋าว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงจารุพิชญา สกุลรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงฮามีดา เจียรศิริสมบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงชยิสรา ตระสืบ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์มนัสวี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงพิชญา สุจนะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงพรฟา ลาภก่อเอกสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงปรียาดา มิดดี

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายโรจนศักดิ

์

ไชโย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พงษ์สานต์คีรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงนพธีรา กันทจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายกรัณย์พล พรไพบูลย์พงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายณัฐภัทร ใจยอด

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายวิษณุ คิริชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายธาดาพจน์ แหงมงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายปกรณ์ หทัยพิชิตชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายณัฐภูมิ ชาญประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงจันทกานต์ ชัยดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงพินิตพร แซ่หลิว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงลดาพร ปรีชารส

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายภัทร์วรสิทธิ

์

ทรัพย์เจริญศักดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายอลงกรณ์ ภูเวียง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายวราฤทธิ

์

แสนยาเจริญกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายศิวกร บุญเข็ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายอานนท์ สุเว

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายอาราฟด พิมพ์ธนานัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงจินดา โพธิประสพโชค

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงราเซีย ธันยมนย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงเชวารา ไม่มีนามสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงกันต์ฤทัย อยู่มา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ นฤภัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงอุษา มูลใจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายนฤดล จันทร์ดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายณัฐดนัย แย้มทับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๐
นางสาวสายธาร (-)

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงนำค้าง น้าเหว่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงพัชชา กัญญาโภค

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงณัฐธิชา ทาวูเร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงมุทิตา (-)

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงศุภิสรา ลอยเวหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส บุญญาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๖
นายสมคิด (-)

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๗
นายมานะกิจ (-)

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๘
นายเสน่ห์ (-)

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๕๙๙
นายสมบูรณ์ ธรรมกรกีรติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายชลัมพล ทองนวม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายภราดร คีรีสุภาชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายสมรักษ์ อ่องทู

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายไมโล อ่องไปซู

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายบัญชา เหล่าหาญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ วิรัชชู

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ศิริบูรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายเอกชัย (-)

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอตินันท์ นามโคตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายบาส (-)

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายณัฐพนธิ

์

วิเศษอุดมศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ ใหญ่แก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายสมรัก ธรรมกรกีรติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายอำพล อันทระ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายสิทธิราช ฤากำลัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสหรัฐ โภคพิบูลย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขวัญเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายเนติกร

วีระกิจตระกูลวงศ์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอุทัย สิริเกริกเกียรติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายปกรณ์ ใบบัว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายภาคภูมิ แสนฟู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายวรัญชิต คำสา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายเมธัส มณีมัจฉา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายยุทธนา กาล้อม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายสิทธิเดช สินจ้าง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายธนกร จีคีรีวุธ

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายสิทธิชัย แสนบุญตัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายหรรษา ถินศรี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายอนนต์ กุนามา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายพุฒิพัฒน์ ปกษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายธีรภัทร จันเปยงกวาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายนิธิกร สืบสาน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายพิชุตม์ แสงชลิต

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คล้ายเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายสิทธิโชค สิทธิสงคราม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายอนุศิษฎ์ ทวีไพบูลย์สกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายศรเพชร กำธรเดชะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายกฤษฏิน สังข์จันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายจีระทีปต์ ระโรงสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายพิชุตม์ เอียมสำอางค์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญข้าวกานน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายอัศจรรย์ แซ้ม้า

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายชลนธาร สุวรรณวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายจิณห์จุฬา จินดาหลวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายประวิทย์ พุฒละ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายปภังกร ร่องกระแสร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายรัตนชัย ทุน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายณัฐกมล หลักทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายบัณฑิต เถ้าปารี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายอดิเทพ วงศ์สว่างกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายชัชรินทร์ ตระการตระกูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายอนุกูล ฟนล้อม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายพัชรพล สีตะระโส

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายณภัทร ล้อมรืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายชนภัทร วิเศษ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายเอกพล วุ่นพ่อง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายจักรี ชัยธิ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายบุญสืบ อำพลรุ่งโรจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ ณ เชียงใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายฬยาฤทธิ

์

ทิหวาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายนนทกร กิตติหาญ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายกิตติภพ เมฆธนวัฒนะ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายวุฒิภัทร ปญยอด

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายอนุรักษ์ อย่างยอดเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ ม่วงมา

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๕
นางสาวอภิชญา ทาเปรียว

๒๘/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ (-)

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา (-)

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงเมทินี (-)

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงอำไพพร ทาช้าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงภาวินี สุวรรณศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๑ เด็กหญิงสุพรรณเกศา
ชมพู

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงศตพร บรรพชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ เชอมึชา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงวัลภา อาชาวัฒนกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงกชกร วิจิตรไทย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงศิรัญญา นาศโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงปยมาศ ขวัญวิไล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงอมรกานต์ แซ่ซี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ อุไรรุ่งโรจน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงณัฐพร คีรียรรยง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงณัฐชา วงษ์คำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงวรนุช กินตาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงวาสนา พรมตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงนำฝน จันทร์ต๊ะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วิลาสสูงไกล

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปวิชญา เรือนทิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงสรีรัญญ์ รานะเรศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงสุชาวดี กาญจนวาหะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงรินรดา ทองไชยภพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงวิมลมณี ทองไชยภพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสราวลี ทองไชยภพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงพลอย พาณะสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงแพรววณิต จันทร์ปอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงอมรกานต์ สิทธิจาด

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ รักสีขาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงณัฏฐชา พุฒิไชยจรรยา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงเกศินี รวมเขียน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ แสนบุญเรือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ทิวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงตุลยดา เฉิดฉาย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงอัยรดา เมืองมา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงอนันทพร อำดอนกลอย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศิริพร อยู่ดี

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงมนรดา (-)

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๔๙ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงอรณิชา รอดแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณโชติ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุกใจ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกมลพรรณ คงทัด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงไพลิน เพชรคีรีรัฐ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงณภัทร ขวัญแย้ม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายนพกพงษ์ บุชาบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โภชนา
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายปยะ เตคุ้ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายจักพรรดิ

์

บรูณพนธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายธีรดลย์ เหมมัน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายนัธภูมิ สาปดสี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายชัชนันท์ วงศ์โมทนา

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายพิชุติม์ ศรีแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายภัทรวรรธ ศุภกิจจารักษ์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายชัชวาล โยชุ่ม ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายศดายุ - ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายจักรี มาลา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายทิพปญญา คำนูญ

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายสุคันธรักษณ์ คุ้มไค้นำ

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขียวจักกาด
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายอเนชา ประกายอัญมณี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายเกือกูล

้

มณีวรรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายธนกร คำเทพ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายราชัน มิมาชา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายอนุภัทร สมรอด

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายภานุวัฒน์ มะแซ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายศตพร กองเงิน ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายณัฐนนท์ ปราโชติ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายธีร์จุฑา อรุณเกล้า ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายนราวิชญ์ พรธนพงษ์ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายกุลนันท์ เผือนวงษ์

่

๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายสุธาสิน กิจการ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายสุวิชญ์ ภูมรินทร์

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายเอืออังกูร

้

เจริญสิทธิ

์

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๐ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายชยพล มัคควัชรกุล

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายณัฐพล เสาร์เขียว

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายบูรพา จอมมา ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายวรัตถ์ วันเจริญใหม่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ ก้องเวหา

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายรวิวารบันเทิง ชาสำโรง

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายฐิติวัสส์ เววา

๑๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายแดน คงมีศักดา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายพิเชษฐ จันทร์โอทาน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายสุวรรณกร มูลขุน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายสิทธิโชค -

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายนครินทร์ ใจบุญเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายวัชรพล ศิริวัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายวีริศ ลือลันขวัญพนา

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายอภินันท์ มูลกลาง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายชญานิน บุรีเทพ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายภูรินท์ สมวัน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายวัชรพล ลุงส่าง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายศิวกร ดำดา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายชูชาติ พัตนเดชขจร

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายธนทัต โม้จันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงสุวรา วนาวิลาวัลย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช ประกอบสิม

๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชาว์สุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงอนัญญา อนีชแจ่มจรัส

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงพิทญาภรณ์ แก่นสน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ ทิปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงลฏาภา ผันผาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ บัวศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงปภาวี พุ่มทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงลักษิกา สุวรรณยศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงเบญจมาศ แปลงชาติ

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงปรียานุช ปวงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงภัทรภร สุทธิรักษา

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์จุ้ม ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงสุมิตตา ทองแถว

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงสุวดี กลินประทุม

่

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงแสงนีย์ ไพรแสงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงวีณา -

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงอังคณา -

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กล้าแข็ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงกชกร ทองย้อย ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงจิรภิญญา มะโนวงศ์ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงณภัทร ตาแส่ง

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงธัญศิมา วันแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงทาดารัก -

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ใจชืน

่

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงมรกต สีวิใจ

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงวรัตรา กิมวานนท์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี -

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงวณิชดา วนาวิลาวัณย์

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงจักรีทับทิม - ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงจรรยพร กันทะวงษ์

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ กล้าแข็ง

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงฟาใส -

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทาตระกูล

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงสุมิตตา คำสอง

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงปภัสสร อินรอด ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงพัชราวดี บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงศศิกานต์ เกิดถมยา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอภิญญา คำสอน

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงมินทรา วันตา ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงณัชชา มาติบ

๊

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงศิริมาส สุวรรณโชติ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอรพรรณ บิลพัสดิ

์

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงจีรนันทร์ อ่อนน้อม

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงภวิภา ดาวเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ คำลือเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงภรัณยา ทำดี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงถิรพร โคตรประทุม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงบุณรดา ยอดมหาวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงปนัดดา อยู่คง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงสุพนิตา ต๊ะสุ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงณฐพร ตาวงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงศิรประภา ทับทิมทอง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงนงนภัส เนืองศรี

่

๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๖
นายจำลอง แสงราช

๑๒/๑/๒๔๙๒ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๗
นางอัมพร แสงราช ๑/๘/๒๔๙๓ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๘
นางนภัสนันท์ สาเปง

๒๓/๒/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๑๙
นายพีรวิชญ์ จันทา ๑/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๐
นายเทพนรินทร์ สุยะตุ่น

๒๔/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๑
นายชูเกียรติ นามเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๒
นางสาวลลิตา แสนนิมนวล

่

๕/๕/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๓
นางสาวทวินันท์ มณีวรรณ์

๒๖/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๔
นางสาวอรัญญา พงศ์เผ่าฐานดร

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๕
นางสาวกานต์พิชชา กอบกาญจ์กุล ๔/๓/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๖
นางสาวอิชยา คีรีเกริกก้อง

๓/๑๐/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๗
นางสาวนิภาพร บุษดี

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๘
นางสาวสิริพร ถาตะนาน

๒๕/๒/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๒๙
นายสุชัย - ๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายทรงเกียรติ -

๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายวินยาแทะ -

๑๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายหน่ายต่อ -

๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายเมเมชิ -

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายตรีเทพ ขันติคีรี

๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายสันติพล พุกจินดา

๑๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายอนิรุจน์ -

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายทวีคูณ อาเหม็ด ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายสายฟา -

๒๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายหม่องตูคะส่อ -

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายไพทูลย์ -

๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายหม่องเมอู -

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๒
นายมูส่า - ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงณิชา คีรีไกวัล

๒๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงดารา - ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๓ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงจิตรทิวา คีรีทัศไนย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ทองสถิตภู

๑๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงเขมิกา เวียงสิงหา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๘
นางสาวสายชล กวีกำแหง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงกัลยา พุกจินดา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงคะลีดา -

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงชุติมา -

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงอิอิเพียว

๊

- ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๓ เด็กหญิงมะมะโซโซเอ
- ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงมะฮาสินา - ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงโมเมียะเมียะ

๊ ๊

- ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงมะขินเล

่

-
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงตาซิงข่าย -

๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงม่าบีตาง

้

-
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงอิฟเพียวโซ

๊

- ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงพารีเด๊าะ อับดุลย์

๒๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงยาสมีน -

๒๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงสุธิดา แซ่ม้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๓ เด็กหญิงมะเอตาด่าจ่อ
-

๒๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงตู่ตู่เต้ย - ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงเอเอ -

๑๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงจินตหรา - ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงชิมามะ -

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงศิรดา แซ่ม้า

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายนนท์ปวิธ กันทะ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายจักรณรินทร์ เย็นใจ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายส่อเอเมียะ

๊

--
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายศิรชัย คำวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายอนุพงษ์ ตาละสา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายอภิชาติ สวนแพง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ หลวงหลาย

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงพัชรพร --

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงสุพิชชา ซ้อนต่า

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงสุพิชฌาช์ เขือนเปก

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงอริสา --

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๔ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงอรุณบุปผา ทองดี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๑ เด็กชายม่ออะก่าเอเมียด

--
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ --

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายวิชา --

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายธนากร --

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายธวัชชัย --

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงมะนีหล่า

่

--
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงแตงโม --

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายสมชาย -

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงซาบานับ -

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายกิตติธัช ขาวน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงนำหวาน ทิศหมวก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายนพชัย ตางอ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายสุทิน สมเปา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงไข่มุก กันทะวงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายละออ พงสาวะดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายสมชาติ --

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงยุวดี --

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บางพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงอาริสา ดาวท่าน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายปญญา -

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงกนกรัตน์ -

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงเรือนขวัญ ชำนาญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงนำฝน อย่างถึง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายปยวัฒน์ ตาเสนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงเคงตู่ --

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๖
นายชัยวุฒิ โสรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายประทีป ปรางค์ทวี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายธนากร ทิปวน

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายสุพจณ ไม่มีนามสกุล

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงจินดา ไม่มีนามสกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงอชิรญา กันทะถำ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงศาราพร ไม่มีนามสกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงปริชาต ใจหมู

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายพีรัชชัย อารีย์เกือกูล

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงดาดา จรัสเรืองรองกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายชัยนันท์ ตันจัน

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายธนกฤต ตาวุ่น

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายธีรเมธ พิมลอารี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายอนุพงษ์ ชัยยา

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงนัฎฐ์นรี สีคำพา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายรัชภูมิ ร่มเย็น

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายบริบูรณ์ ชัยวงศ์สิริ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงบิวตี

้

ซัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายเชิดชู แซ่หลอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายจิรเดช เจริญผลิตผล

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงอำพร แซ่โซ่ง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายสนาธรณ์ ยิงเจริญ

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายปรเมษฐ์ ปวงดอกจี

๋

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายสิทธิพล ใจราช

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพิมพ์รดา ชัยลังกา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายจักรินทร์ ต๊ะกวาง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายก่อตระกูล เศวตมาลานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายเกือตระกูล

้

เศวตมาลานนท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงสงกรานต์ พิไลเลิศลำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายประเสริฐ แซ่กือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายวชิรพันธ์ ทาเปย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงมุฑิตา เชิญกลาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงดาว ดวงเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสลิลพร จะลู

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายมีสิทธิ

์

แซ่ว้าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงลลิดา หงส์วนัส

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายพิรัชย์ แซ่ซ้ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายธีระพงค์ บุญสม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปะ วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๔
นางสาวดอกไม้ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงชลนิชา เสนาลัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายสมชาย พลรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายสรวิศ ชัยวงศ์สิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปกสม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงกิฟ

๊

สมบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงขวัญฤดี แซ่ม้า

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๑
นางสาวดุจเดือน แสงตะวัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงจิราพร อินหว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๓
นางสาวจุฑาทิพย์ -

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๔
นางสาวชมพู่ กาแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๕
นางสาวภาวิกา -

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๖
นางสาวลาหมีโซ

่

-
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๗
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณวารี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๘
นางสาวชุติมา วงศ์ศิริประภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายทวีเดช บุญนายืน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายตรีภพ วิลาศไผ่เงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายชนิตพล แก้วกอก

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แก้วตา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายสุวพงษ์ ตุบทา

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายอานนท์ เหล่าตุ่นแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายนพรัตน์ มูลหลวง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายอนุชา จังแฮ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายอนุทิศ วงศ์ษาแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงศิริพร วงค์ษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงบุษกร เหล่าตุ่นแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงกวินธิดา เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงมีนา รักไทย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงปณิดา เตินขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายอภิชาติ เพิมสุข

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายสุทัศ วงศ์แก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงทองดี วังแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงมาลัย เพิมสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงพนิดา สุขใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงกาญจนา วงศ์ปางมูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายสมชาย เก่งกล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายพันภพ สุวรรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงจินตนา พาละ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายสันติสุข วนาเฉลิมพิณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงจันทร์ดา ตรีแสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงมาลี เพิมสุข

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายณรงค์ ภูมิใจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงจารุณี ห้วยแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงอทิตยา คำมอญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงดาว วงษ์ปางมูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงขวัญจิรา -

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงอนอวา พอฤทัย

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ สุยะตุ่น ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงอรุณวรรณ ตาคำปน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงนันทกา ชัยนาท

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายภูวฤทธิ

์

แก้วฟู ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีบุญเรือง
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายณัฐพล ประภัทรกุล

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๗
นายพงษ์เทพ เชียงแทน

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๘
นายทาโร่ - ๑/๑/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายฑีฆทัศน์ ก้อนจันทร์ต๊ะ

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงจันทภา จันทร์ต๊ะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงวาสนา จันสี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา ปาปา

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใจแก้วทิ
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงวิยะดา เรืองทรัพย์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงเทียนใส คำปนแสน

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธนากร การกระสัง

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายบัวลอย พอฤทัย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายอธิปตย์ แก้วฟู

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงจิดาภา แก้วตา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงไข่ไข่ -

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงณัฐชา มัคฉิม ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๓
นางสาวน้อยหน่า วันทา ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายอัศวีนต์ สิบต๊ะ

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสมเดช ลาติบ

๊

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายอภินันท์ ทาหว่างกัน ๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายภี แดงเถิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ปนสีคำ

๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายวัชพล สมบูรณ์ ๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันทะวงศ์ ๑๐/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายพงศกร พรมวิหาร ๒๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายวิศรุต ตังจินา ๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายนิธิพัฒน์ ดวงต๋า ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายพีรัชชัย วันดี

๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายธนเดช ไวเวที ๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงแพรวา นามตำตา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๗ เด็กหญิงกันยาลักษณ์
แม่นปน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงฝาย คำวงษ์

๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทร์แก้ว ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงพวงฝน สิงห์รักษ์ ๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงธิติมา ไชยบุญเรือง

๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงชลธิชา วันนิมิตร

๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ใจประเสริฐ์

๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงดาหลา ใจสา ๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงพิมพิกา เมามูล

๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงสุนิสา อารี

๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงกาญจนา ใจสา ๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายนรินกริช สมิงรัมย์ ๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายชาญ -

๒๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายสิริราช สิงหา

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายเฉลิมราช ไชยบุญเรือง

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายธรรมนาถ ปนสีคำ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายไกรวิทย์ ธิวงศ์ ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายไพลิน หวังสวาสดิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายทิวัตถ์ สิบต๊ะ

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายวรรณชาติ จอมจันทร์ยวง ๓๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ขยันกิจ

๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายพันกร ใจยา

๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพีรภัทร ธิศรี

๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงณิชาพร แสนกิติ

๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธารา ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงหนูเพชร ไม่มี

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงเขมิกา ปญญาเลิศ

๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๕๙ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงจีรภา แก้วอินตา ๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสายฝน วงศ์อำนาจ

๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสรัลพร บุญยศ

๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงกมลชนก สีวิใจ ๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงมาตรา ปะละเขียว

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงจารุภา บุญศรี

๓๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงฐิติพร สุริยะ

๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงปวีณา บุญประกอบ

๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงกัญญ์จิรา โคตรโสภา ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายอำนาจ ใจน้อย ๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายเบิร์ด ยะรา ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายพงศกร จุมปา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายไพรวัลย์ วิสัยพงค์ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายไพรเวช พิสัยพงค์

๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายอรรถพร อุดเรือน

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายภูวเดช สืบพรมมา

๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายสันติภาพ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายภัทราวุธ สมบูรณ์

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ สมบูรณ์

๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายณัฏฐ์ชัย พาพิง ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายชาญณรงค์ แก้วกัน

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายนนทวัฒน์ เทียมคำ

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ จำเริญ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

ยอดเรือน ๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายมานัส สิงห์ธะนะ

๒๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายศรัณรัตน์ ดวงเปง ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายอภิวัฒน์ พลบุญ ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงมดตะนอย สีมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงกุลปรียา ดวงต๋า ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงสโรชา นันทะใจ

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงนุสรา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ดวงตา

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงอังคณา หมืนจินะ

่

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงจุลีรัตน์ คุตรสูตร

๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงสมฤทัย คำใจ

๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงชลลดา วันนิมิตร

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงสมฤดี คำใจ

๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงกชกร วงษ์ปางมูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงฐิติพร กืดจิกไผ่

้

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงณัฏฐกมล สิงห์แก้ว

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงปานตะวัน ใจน้อย

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงกมลชนก โยธา

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงปยนุช เมืองหนู ๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงรัชนีกร จ้อยศักดา

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงวรรณรดา ใจยา

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงอริสรา ธรรมเขียน ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงขวัญจิรา บุญยศ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายเขมทัต ใจบุญเมือง ๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี หม่อนปูจา ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงนภาพร เทพนม

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงจินตนา เสติ ๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนิชาพร กล้าหาญ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงสวรส พวงมาลัย

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพัชริดา เปาอินทร์

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี เปาอินทร์

๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายจิรายุ ดวงต๋า ๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายอำนาจ ฟองสา

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงสุดา ปอมฝน

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงอาทิตยา อุดเรือน

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๔
นางสาวสุดารัตน์ คำตุ้ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๕
นางสาวอัมพาพร ปองวัน

๑๒/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายสิทธินันท์ ปูลมดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงศุภิสรา ทองเพ็ง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงศิริวรรณ คำปาสังข์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงจารุวรรณ จันน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงดวงชนก อำจ้อย

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา เปงกวาง

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงกัลยา ทองนุช

๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงศศิรินญา ริตตา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงพรพิมล เหมือยมะโน

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงธนภรณ์ จิราวริศ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงพีพี -

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงอภิญญา ปานแดง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงดาว -

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายอาเล็ก -

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายศรัณยู คงเอียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงกชพร ใจบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

-

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงพรทิวา -

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงพรนิภา -

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงอ้วน -

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายวีรภาพ มากวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงสุดา -

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ -

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงเบญจมาศ ยีหอม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงไข่ห่อ -

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงจิรายุ เสมมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงนิศามณี การะยม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายธีธัช เขือนทหาร

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายอนุชิต ใจเทียงธรรม

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงปนัสยา มูลตือ

้

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงพิมผกา สุกโจม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงนำ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงปุด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายภูริณร์ แสงเพชร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายราชพฤกษ์ มูลซาว

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายปรีติ ปูมัน

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายจิณณวัตร จันต๊ะ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายธนาลักษณ์ คำสา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงเกษราภรณ์ กาใจ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงวศินี จันทร๋กลับ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงสุรัตติกาล ทองประสาน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงพรนภัส แก้วเข็ม

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงพิชชาภา สิริชัย

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ตุลา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงจิรภิญญา ยอดใจ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รักการคีรีกุล

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงเยเย -

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายครรชิต คีรีธำรงกุล

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายวรวุฒิ ทาลี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงชนาภา มูลเมือง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงธนพร มูลคำ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงปรียดา จิตตำนาน

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายณัฐนนท์ เก้านพคุณ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายชินดนัย ต่อติด

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายเด่นภูมิ ติบนวล

๊

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงพรพิมล สุวรรณใจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายธนศวรรย์ อ๊ะนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงปาจารีย์ นวลแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อักษรชัยคีรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๕ เด็กหญิงบุญญะกัญญา
มูลคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายนพรัตน์ จันกุ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายขวัญชัย ปนเถิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายธนาพิพัฒน์ เพ็งพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายวีรชิต เมาหล้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายชยกร จันกุ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายสรณ์สิริ คำใจ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายสุคำ จันทร์แก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายศิลา การินตา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ตาวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงวไลลักษณ์ คำวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เปยสุ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงพิมพิกา เปยสุ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงปยธิดา ช่างเหล็ก

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงชลธิชา อินก่อสร้าง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี เอียมมาก

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายภูตะวัน ต๊ะสุ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายณัฐชนน ไพรวัลย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ขลุ่ยแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงสู่ขวัญ สุขธรรมชัย

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงฝาย ตุ้ยเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงไทพนา ทิน้อย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายเจษฎาวุฒิ บัวโรย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา ว่องไว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โยยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายบอย ปญญาน้อย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงจิราภา อินต๊ะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงวิภาณี สีใจคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายปริญญา ศรีวิใจ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายพิษณุ ทะสุใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๕
นางสาวรัตติกาล ยมลำภู

๒๖/๐๗/๒๕๒๑
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายตะวัน -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายปอปอ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทะนะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายชัยวุฒิ แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายกฤษกร อภิรัชนันท์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายภานุพงศ์ แซ่ท้าว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายทรงวุฒิ -

๒๕/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายสิริภพ แซ่ท้าว

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายธนดล ผดุงศิลปพนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายชนวัฒน์ วิทยาเรืองศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายดี แซ่ม้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ แซ่ท้าย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๘
นายทนงศักดิ

์

-
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๑๙
นายชนะ -

๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายณรงค์ นานาโท

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๑
นายธวัช หม่องมิระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายธีรพงศ์ เผ่าพงศ์วีระ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายสามารถ กันทะวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๔
นายจอเอ่โพ -

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๕
นายปรัญชัย ปูไฝ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๖
นางสาวกิตติมา ปลูกปญญา

๑๐/๐๓/๒๕๓๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๗
นางสาวปรียาภรณ์ ดนุพงศ์เวคิน

๐๙/๐๙/๒๕๓๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๘
นางสาวสมหญิง พึงอ่อน

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๒๙
นางสาวสุนิสา นามนตรี

๐๘/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๔ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายธีรพันธ์ ทองด้วง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงพรรรณภัทร์ กันทะวงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงสิรินดา สันติมวลคีรี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงโชติกา ฤทธิยา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงศิริวรรณ -

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงวราภรณ์ -

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายณัฐกร ตุ่นทา

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายภูวดล -

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงมยุรี -

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงสายรุ้ง -

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงสุภาพร -

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๑
นางสาวนภาพร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๒
นางสาวจารุณี -

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงแสงจันทร์ -

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงต่านดา -

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงส่วยยีวิน ไทยดี

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงขวัญจิรา จันเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายสมศักดิ

์

-
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงดาวเรือง -

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงจันทร์เเรม -

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ -

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายรัชภูมิ จันทร์น้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายซอวินโท -

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายกิตติคุณ ละอูบ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงจิราพัขร ใจวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงซานด่าเอ -

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สอนยามนต์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายอะโท -

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงอรจิรา มุ่ยแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงนาเดียร์ -

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงปรายฝน คำไทย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงไทต่าซิน

่

-
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงศิมาพร มอยจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงอ่อนจันทร์ ไม่มี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายเตวิทย์ ตันวอ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๕ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายทศพร ไม่มี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงนำฝน ไม่มี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงกรนันท์ ไหลมาหา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงเอลิสา ไม่มีนามสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายวิธาน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายสมคิด ไม่มีนามสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายเอกราช เชียงราย

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายรามชาอาลี ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงเกสร ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๔
นายเสมอ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายจเร -

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๖
นางสาวเขมิกา -

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงอินทิรา -

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายเจษฎา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายอนุชิต -

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายพีระพงษ์ ตาละ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายสมรักษ์ -

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายสมควร -

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงเยาวภา -

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงสมหญิง -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงสมใจ -

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงสมศรี -

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายกวี -

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายเกรียงไกร -

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายสินทุ -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายชนน -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงขจี -

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงจารี -

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายซอลินทุง -

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงยลดา -

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายนนทวัฒน์ สิติณาจักร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายสุทศ ไม่มี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายวินัย ไม่มี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงจารวี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายวิชญะ ประทุมชัย

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงวนิสา ถือสัตย์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงปณิสรา ใจจิตแจ่ม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงปพิชญา บุญทา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายศตนันท์ กาล้อม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายศักดินนท์ กาล้อม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายสิทธิชัย โปวิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงกวินทิพย์ แสนอุ่น

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนลินี -

๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายเอพิวเฮ ( - )

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เจิญทังคุณภาพ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๐ เด็กหญิงประภาวรินท์
นวนใจ

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายรินรินจ่อ -

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายนำเพชร คิมหันต์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ ธนาคมรัตนะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงเขมนิจ ธนาคมรัตนะ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายภพสรรค์ เผ่าพันธ์บวร

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงอรอุมา -

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงชญาดา มิตรละม่อม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายศุภโชติ มณฑลพนา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงชนากานต์ งามยิงสกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงมนรดา สะการะคีรี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงวรรณพร ราชเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงจันทวรรณ

ตระกูลกล้าณรงค์ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ระมาศจาย

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงดาวประกาย สาครพยุง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงนวพร -

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงดาราวดี จอมมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายประยูร อุตรเดชคีรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงถีรดา จงชัยคีรี

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงอังคณา -

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ตราดรรชนี

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงจิรัชยา -

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เผ่าสุวินัย

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงฐิติมา งามยิงสกุล

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงกรชนก -

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายอนุพนธ์ สุขศรีพนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงกนกอร สาธุสถิต

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ตระกูลคีรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงสุนิสา -

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงอาจรีย์ อาสารักไพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงอารยา อาสารักไพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงอรกัญญา พิพัฒน์พนากุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงจารวี เทาอาจหาญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงยุพเยาว์ ชาญวิทยาชืนชม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๔
นางสาวลาลาอ่อน ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๕
นางสาวดวงใจ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๖
นางสาวนัทภรณ์ สุขศรีเจริญพนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพลอย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงเมธาวี ตราดรรชนี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงกัลยา มังจิว

่ ๋

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงวัลนิศา มาลีกนก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายกวิเชษฐ์ ใจพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายกิตติธร จิตรอุปการะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายชัชนัยต์ เทพา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายถิรวัฒน์ โปทาเมือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายทรงวุฒิ จงกิจคีรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายนิธิกร ศรีสุรอมรชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายพีระพงษ์ สุทธะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายภานุวิชญ์ นามูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๕๙ เด็กชายมากมังมีศรีสุข

่

ธนเฮงแสนรชต
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายอดิศร ขัดแพร่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ เครือวัน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา พิลึก

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจศรีธรรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงธนาทิพย์ ใจเถิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงธาวัลย์ รักษาไพร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงพุธโท -

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงมินรดา -

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงมึเฉ่เฉ่ -

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงมึหน่อหน่อ -

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงลีลีเว -

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงวิภา -

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ก่อเกียรติศักดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงอรวรรณ โสดบ้ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงอัมพร -

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงอาทิตยา พยุงวนาลัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายจักรภพ -

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายจิตติวัฒน์ ปนสีคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายชาติชาย โรจน์รุ่งปรีชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายตุลา -

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายนพชัย ไม่มี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายนวัตกรณ์ ใจยอด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายยุทธพิชัย ต๊ะสุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายศักดิเทพ เยหน่อ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายศิริชัย ราษฎร์ขุนห้วย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายอนุสิกข์ สมบัติศรีทิพย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายอิงครัต บุญทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกวนอิม มังตัน

่ ๋

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงจอปาพอ -

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ จันซิว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงชลธิชา จันทราวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงซอฟาง -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงพอลาลา -

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงมาลี -

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงวาโซพู -

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงวาสนา สีลาประสูต

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงสุธิดา -

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายชาตรี -

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายซอเปโล -

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายธีรทักษ์ สุขศรีเจริญพนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายบัญญัติ มาหย่อม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายปองพล แดงเถิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายอาขาว ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงกะเปาซี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๖๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา มาหย่อม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ เขาวิลาส

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ขจรจรัสพงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายไกรวิน เพชรคีรีรัฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายฆนาคม เทพก๋อง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายจตุรธาตุ เจริญผลิตผล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายตระกูลชาติ มนัสศุกล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายเตชิต พงษ์สานต์คีรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายถิรวิทย์ แซ่หาญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายพีรพล ปาหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายภัทรพงศ์ เริงราษฎร์สกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายวรกานต์ จันทรมณฑล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายสงกรานต์ ฟกนาค

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงพิชญา เพชรสกุลไพร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงมุทิตา วรพจน์คีรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงวิลาสินี อุดปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุริยาพร จันทรมณฑล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายเฉลิมพล กวินวิจิตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่ว้าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แหลมทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายวีระยุทธ กวินวิจิตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กวินวนาลัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายพงศกร ดีรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายทนุธรรม กวินวาณิช

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรคีรีรัฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงเจนจิรา เนติธรรมรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงญาณิศา จันทรมณฑล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่กือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงวรัญญา ชัยเลิศพนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอริสา จันทโณพิพิฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงณัฐญา เพชรคีรีรัฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงกาญคนา แซ่เกอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงเกสรา แสงชลิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายธนภูมิ แซ่ว้าน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายเก้าแสน แซ่จ๊าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายชวน แซ่หาญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่มี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายภูมินทร์ ศิริเจริญกรกุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายชวัล แสนหาญชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงอรุณรัศมี กรินวงศา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงสายนำดอย กวินวรรณา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงวรันธร ชัยเลิศพนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายชัยนันท์ แซ่เท้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายสุรเชญฐ์ วนาอภิบาล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายชยธร แซ่เท้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธีรภัทร แสนหาญชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงสาธิตา แซ่ซ้ง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงพานิช เพชรคีรีรัฐ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงสาวิตรี ทรงตระกูลวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงศดานันท์ คุณศิริประภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายภักดี กรินวิจิตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายนิพนธ์ แซ่ว่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายพงศ์ธวัชต์ กมลปราณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายธีรวิทย์ ขวัญลดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงเจนจิรา พยัคฆ์สกุลกือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงวราภร กือพิพัฒน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงวรฤทัย กวินเดช

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงภัสสร แซ่ย่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงทานตะวัน แซ่กือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงธิติยา อัครรุ่งโรจน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงอภิสรา แซ่กือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงอภิรุจี แซ่เกอ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายสรรเสริญ หิรัญพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร เพชรสกุลไพร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายธีรนัย พยุงบรรพต

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงมนพร แซ่เกอ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายพิสิฐ กวินวนาลัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายอรรถนนท์ เชียวชาญคีรี

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เก้าพันกร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสนหาญชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๑ / ๑๔๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงพรรณกร วิลาสสูงไกล

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงพรรณนารา วิลาสสูงไกล

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงเปยทิพย์ กำธรเดชะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายพลรบ กำธรเดชะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงสุธิตา เพ็ชรไทย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายภาคภูมิ พูนใจสม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ พุฒิไชยจรรยา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงศีตลา แซ่เกอ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายสุรเดช แซ่ว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงจารุกร เกษจำรัส

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายศุภชัย กวินวนาลัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงรุ้งธิดา วโรวาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงภาวินี แสงช้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ วิลาศสูงไกล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงกฤตยา กวินวลัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงสุวคนธ์ ธาราพยุง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงอาภรณ์ แซ่ว่าง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธนพล ฤทธิลำเจียก

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงชลิตา อุตติน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ แซ่ว้าง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๕
นายปรภต กลมกล่อมดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา เลิศมงคลศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ธนวัตมากมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกือพิบูลย์

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงวราภรณ์

ก้องพนาไพรสณฑ์ ๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๐
นายธนกร วศินวงศ์สว่าง

๓๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๑
นางสาววิลาวัณย์ กวินวนาลัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายไพบูลย์ แซ่ย้าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงอริสา เจริญผลิตผล

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงกนกพร แซ่เก้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายฟลิป แซ่กือ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายเริงวุฒิ แซ่กือ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๗
นางสาวธิดารัตน์ จันทรมณฑล

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายปฏิพล แซ่ม้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๐๙
นางสาวสร้อยสุดา บำเพ็ญคุณศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วรพจน์คีรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๑
นางสาวอรณา เลิศมงคลศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกรพินธุ์ แสนหาญชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงกนกพรรณ กอสัมพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๔
นายวรุตม์ หทัยพินิจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายวุฒิภัทร กมลปราณี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงบานชืน

่

(-)
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงแหม่ตอพอ (-)

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงชมพู่ (-)

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงพอคึเซ (-)

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงจุไลโม๊ะ (-)

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงสุรีวา ทวีมหากุศล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ วานาคีรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงกรรณิกา (-)

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงจารวี (-)

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงจิราวรรณ (-)

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงกษมา (-)

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงอรนุช (-)

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงว่าหมี

่

ก่อประเสริฐกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงพัชริดา (-)

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงพรทิพย์ (-)

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายอนิวัตติ เทากระจ่างกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายชเยศ โภไคยบัณฑิตกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายพัชดล หม่อมเซโท

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายชวนนท์ ซาหล่อแอ๊ะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายจอแอ้มู (-)

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายวรวุฒิ โพตะย่อ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายกิตินันท์ ซอเหมียวเว

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

เทากมลเดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายธีรเทพ ก่อเกียรติศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายสิริภพ ทวีพูนสุข

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายสมเกียรติ (-)

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายชญานนท์ สิลาชานนท์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายอนุชิต (-)

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายนารา ทวีมหากุศล

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๓ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายสุทธินนท์ ตระหง่านกุลชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

(-)
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายวันเด็ก (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายจอคึทู (-)

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายอนุรักษ์ วงเหมอะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๐ เด็กชายเพียวการอ่อง
(-)

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ ยาพรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายลอดา (-)

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายธีรภัทร์ นวลศรีจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายธนพงศ์ คล้ายนาค

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายเวเรส่อ (-)

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายธนนท์ อนุรักษ์พนม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายสมคิด (-)

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายพงศ์พัทธ์ นภาแสงโรจน์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายชัยมงคล เทพจันดา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายอ่องซอ (-)

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายปรมัตถ์ (-)

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายศรชัย วิบูลย์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงอมลวรรณ หทัยเพชร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงลินจี

้ ่

(-)
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงจักแล่น

๊

(-)
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงโมตู่ชาน (-)

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพิชธิชา หล้าวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงมัญชรี (-)

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ โพติบัลลังค์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงขวัญดาว เณรผึง

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงเวนานา (-)

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงปายมือ (-)

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ (-)

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงจันทนา (-)

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงปแอ๊ะ (-)

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงโบอีส่า (-)

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายทัตพล ปองคูหลวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายทองสุก (-)

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายสุรชาติ กันดา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงกันธิชา ดำรงวรรณี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงนันณภัทร จันกุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายธงไชย แสงหวาน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายธิติพงษ์ บัวเงิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายภานุพงศ์ เหมยคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายศุภโชค ชาววันดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายวรพล ดีดวงพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ วิญญายอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายพงศกล ใจมะณา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายธนกฤต ใจอิม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายภัทรพล ถาแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายตนัย ถนอมรูป

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายนวพล ทะตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายสุดเขตร์ สุยคง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดแก้วเมืองมูล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายอภิวัฒน์ จันเขียว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายธันวา ดอกแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายกันต์ หรรษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายก๊อบ จันปอก

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายสลาก (-)

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายสุกล กันทะวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายพรหมพร ยศนีย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงพิชชาพร บุญปน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หล้าตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงศิริพร ยาใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงวาริศา ศิริพิมพ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงวรกาญจน์ ไชยเลิศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงวริศรา ตาคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงวาสนา เนียมมะโน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงอนุสสรา มนัสตรง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงอารี ต๊ะแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรมมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงอนัญดา ถาพร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงจินตนา นาเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงศุกลกานต์ จันทร์สายทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงพาขวัญ ไชยสมภาร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวบริสุทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงนิตยา แสนบุญเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายนะโม (-)

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บางสิงห์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายปฐพงษ์ กุลดิลกพนา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงวรันพร พนาเขต

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงฟาใส (-)

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงพัชรา วนาจรูญ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงอริชา (-)

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๖
นายสุริยา คุ้มเมฆ

๑๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๗
นายธนากร จันทรเกษม

๑๑/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๘
นายวัชรินทร์ หลอมทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๒๙
นายมารุต อินถา

๐๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๐
นายณัฐพล ใจยาเก๋

๒๔/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๑
นายธนพล นุภาพ

๐๖/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๒
นายสุขสันต์ ก้อนนคร

๑๐/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๓
นายพงษ์นที ตูบทา

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๔
นายสุทัศน์ ต่อคำ

๑๕/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๕
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วกว้าง

๒๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๖
นางสาวศศิธร ละเอียดธนะกิจ

๐๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๗
นางสาวเกษร น้อยเรือง

๑๙/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๘
นางสาวจินดา ชาวลิแสน

๒๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๓๙
นางสาวสุพรรณี อยู่เย็น

๑๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๐
นางสาวจิราวิไล ใจพรมมินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๑
นางสาวพรสิริ มวลศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๒
นางสาวรุ่งอรุณ ธิตะจารี

๒๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๓
นางสาวปรัชญาภรณ์ วงศ์กวานกลม

๐๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๔
นางสาวทัศนาพร หล้าประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๕
นางสาวณภัทร คุ้มเมฆ

๐๘/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๖
นางสาวอมิตดา ขวานเมือง

๐๒/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๗
นางสาวจุรี วชิระรังษี

๒๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๘
นางสาววันวิสาข์ กองพัน

๑๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๔๙
นางสาวจิตรานุช สุยะวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายกฤติพงษ์ เกียวนา

๋

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายกฤษนล ต่อดำ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายจงสุทธา ปนตา

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ชัย จันทรากาศ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายดุษฎี คมศิลปเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายตรีภพ เทพมงคล

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ อินต๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงพิมพิศา ทาช้าง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์ เขียวใจดี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายคุณากร มันเหมาะ

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายนันทกร มีเงิน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายศิวัช ชุมปญญา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายสุดสาคร สุขมาก

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงชลดา แก้วปา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงวริศรา พิลาบ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงวริศรา โพธิศรี

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงสาธนี วัลละวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงอัมภิกา ศรีสกุล

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ นันทหาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงปนมุก อุปะละ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงวรกานต์ ธาดาศรี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงวรัญญา ยาโนยะ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงวิชุดา ทะแกล้วทหาร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงศศิมณ บุณยเศรณี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงสาธิตา สิงห์อ่อน

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงอภิสรา เจตนาภิวัฒน์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายทักษดนย์ วงขัด

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายนัทฐกรณ์ ใจมอง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงญาณิศา วงษ์เรือน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงฐิติวัลค์ ล้นเหลือ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงนรมน คนองนึก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายชาติกล้า บัญญัติ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงอินทิรา อินทราย

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงพัชชา ตองใจ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายปุณปราวัฒน์ จันธิดา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ โยธา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายจิรัชญ์ พุกมาก

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ถาแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงณัชชา เพชรจันทรา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายธีรัตม์ แสนเมืองอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงจิรัฐิกร มีเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงนันทิดา แซ่ลี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ต๊ะศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายจิรภัทร กันทะวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายฐิติพันธ์ อินปก

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายนิติรุจน์ เพ็งภู่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายพงศ์ภัค เอียมฤทธิ

่ ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายภูมิรพี ทองเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายศิวาพงศ์ ต่อคำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงปวรวรรณ ศรีนาค

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงภคพร วิญญายอม

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงสุพรรณษา ทะธาศรัย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายฐิติภัทร ตันติบัญชาชัย

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายนิติพัฒน์ ปญญา

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมปง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายสิรภพ สืบสายดี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงกชวรรณ จันทร์พลอย

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงขวัญหทัย ตาคำวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงนิษฐา เครือเดช

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ์ เกิดมูล

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายตรีทศพล ประทุมทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายพิชุตม์ บุญกระจ่าง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงณัฐชา เพชรมณีสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงดวงตะวัน คำวัตร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงประภัสสร ธิมะพงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงนันทิภา แซ่ลี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงบุษยมาส เอียมประสิทธิ

๋ ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงปยะพร เพ็ชรโนรา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงภัทราพร จันทร์เจนจบ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกิงศักดิ

่ ์

จักรอินทร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงประณันยา บำรุง

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายภัทรชัย แสงศิลา

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทวนแหลมน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายทัตพงศ์ ประกอบกิจ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายพีรวัส ทัพสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงสุชาดา คำสุข

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายชโนดม วงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงอนงค์นาถ คำขัน

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วันหาร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงกัลยกร ชตาฤกษ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงขวัญข้าว ตันตะละ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงชญานันท์ สอดหลวง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงณัฐนรี สีลภูสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงภัคจิรา งามสะอาด

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงภานุพร อำผา

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงอภิชญา มะโนวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายต๊ะ (-)

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายศรวิษฐ์ ตุ้มแปง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงเขมจิรา กัลปพฤกษ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงนรรถธมน รุ้งรุ่งรัศมี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงพิชญวดี ทะจักร์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ ปรีเปรม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงศิริพรรณ อุดจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายรชต บุญรอด

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายวิวิธชัย ทาสุข

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายสุวิจักขณ์ มุกดีพร้อม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายอดิเรก วงศ์บุญเอือ

้

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงภรภัทร คีรีศรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงวิชุตา ทะแกล้วทหาร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสิริวิมล มะโนวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายกันตพล พูนคำ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายจิตอริยะ จันทร์ต๊ะ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายโชคอานันท์ พลันไธสง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงณิชารีย์ พรมบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๗๙ / ๑๔๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยคำ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงอารยา กิจการ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายตนุภัทร นันตา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงอัญชิสา เนตรคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายเนติพงษ์ ทองอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงภัทรศยา สมพร

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายพันธกร สมจิตชอบ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายธนพณธ์ ดวงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายปวริศ ตังสุโน

้

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายศรราม เมืองมนต์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงกริษฐา ฝนคำสาย

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงจารุพรรณ วงศาโรจน์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงธนาวดี คำทนทาน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงไรฮานา ต๊ะเฉียง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงอนัญญา ภูแม่นำ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายวีรพล มานะตระกุล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้ววิเชียร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายณัฐชนนท์ พิรณฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายนราธิป นายอง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายรัชกร การะยม

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงนรีกานต์ เพ็งช้าง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงปวีญาภัสร์ นันทะนิจ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงลักษิกา นันทหาร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายพีรกรณ์ ทัพสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ บำรุง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายสุวชัย ใจหล้า

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงณภัทร แก้วนิลตา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงณัฐธิตา มนูญกุลชัย

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงปทิตตา นุ่มชิณวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงปยนุช ภุมรินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หลีตา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงวรัญญา ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงสายนำ พรมใจ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงสุรางค์สิริ สมอุด

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายณภัทร กันทะคำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายเปรมปรีดา ปริมล

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายณัฐพล จารุเศรณี

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายธนโชติ พุ่มนาค

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายหนึงตระการ

่

เพินนอก
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายภราดร -

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายภานุพงค์ อ่วมพิน

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงวรนิษฐา กลินเพชร

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงลลิตา ศรีมา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายทนุธรรม แสงสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงกรกนก สุภาระ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงกัญจนณัฐ ฝายคำตา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงตรีรัตน์ แสนโน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงมีนา เผือนวงษ์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายสหรัถ อำอินทรีย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตาแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงรวิวรรณ พรมมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงเขมนิจ เทิงวิเศษ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงพัชรี ทาแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายพงศ์ภัค กำธร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงกณิศา ธิวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงชนิษฐา ปนริกัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กันเอียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กันเอียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายสุประวีณ์ โพธิรอด

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๔
นางสาวทักษพร ขัติยะวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงพรทิพย์ พุฒคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงนารีกานตร์ อ้ายเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงชฎาพร ระวังชาติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๘
นายศุภณัฐ (-)

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงอารีญา โพธิรัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายธีระชาติ บุญสวาท

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายนนทกานต์ สมจิตชอบ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๓
นายปริญญา ครู่กระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายฐาปกรณ์ คำสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายกิรติ กุมพล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายพศิน พานรอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๗
นางสาวปวิตรา รสธรรม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายธนดล ยานแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายภัทรวุธ ทองอุ่นผัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธิติพัทธ์ ลานทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงนภัสสร เจริญยิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงแพรชมพู ยิมแย้ม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงสุทธิชา อินต๊ะยา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงสิริการ เปงงาวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ จ่าแกะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๗
นายธนาธิป ดนุพลก่อกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๘
นายก่อพงศ์ แจ้งจิต

๑๘/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๓๙
นายชัยมงคล ตาทิพย์

๑๔/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๐
นางอัจฉรา กองแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๑
นางปานจิต วงษ์มาก

๑๘/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๒
นางวรัญญา พลสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๓
นางสาวณัฐปภัสร์ วิเศษศิวกร

๐๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๔
นางสาวอนุรักษ์ วงษ์ทิม

๐๗/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๕
นางสาวสุทัตตา บุญเลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๖
นางสาวจารุวรรณ กิงแก้ว

่

๒๘/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายธนาธิป สุธรรมปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงณัฐชา บุญประสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัฐวดี เนกขัมม์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ เทียนงาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงปทิตตา เถือนแก้ว

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงพลอย

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองเทียง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ กันทะแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายวรวิช นุ่มน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงณัฐฐิชา พรมเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงปริยากร ดวงใจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงภัคจิรา ทาพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงวรกมล ตุ้ยขม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงสุชาดา ก้อนจะรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงอิสริยา การะเกตุ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ธิดา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายพงษ์เจริญ ปญญา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงกัลยกร ต๊ะสุ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ วุฒิธรรมากรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงงามวิภา วิชิตผลไพบูลย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงธนัชพร สังข์แดง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงโมรี

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงศรันย์ชนา อุดมศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงอรปรียา นามผัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายธรรศ ชวัญอาชากุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายวชิรวิชญ์ ประไพจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต๊ะสุ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงศศิประภา หาญนอก

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงสุจิตรา สอนนา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายกิตติภูม เชียวพาณิช

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายยอดชาย กวินวาณิช

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงดวงฤทัย จอมประหยัด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงนภัสสร ปนไชย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงอรดี มณีวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ กาหลง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงเกสรา ใจวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุ่มไพรจิตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงวีรดา ปรียาวาณิช

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงสุพัฒษา ติต๊ะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายจิระพัต ขัตธรรมศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายธนพัฒน์ ใยบัณฑิตย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงนฤพร เลียงผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงพิชญา จันทร์สุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงพิมพิศา พิมสุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงศศิรดา จิระทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงสุธิดา มาปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายอานัทธมน สุภาปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงซานนุกบีบี ทวีโชคพาณิชย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงธีราพร ใจแก้วทิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๗
นายธีระพงษ์ ขันแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายกฤตพล ก้อนนคร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายณัฐพล คำพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายตรัยคุณ ชมนันติ

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายต้องครรลอง ก๋าวงษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายธนาธิป กาญจนประทุม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายเพชรแท้ ใจแสนหาญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายเมธัส ม่วงมิตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายรัตนกุล เกษวิทย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายวิชยุตม์ พรหมงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายสิทธิพล สัตยะคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงจิตรธิฌา วงศ์โดยหวัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงฐิติพร ลาวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงณิชกุล บุญเม่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงธัญธร สุวรรณทิพเนตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงนันทิยา ยศสมบัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงบุญฐิสา ใจเปยง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงพัชร์ณรัตน์ พวงมาลัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงภพชนก วัฒนกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงภัทรกันย์ วงษ์หมืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงภัทรสกุล บัวลอย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงรุจิรัตน์ เครืองดี

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงลีเสียง

่

แซ่หลิว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงวนัชพร เชียงแขก

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงวาเศรษฐี มงคลธง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงวิจิตรา เทือกจันคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงวิยะดา งามเปรียบ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงศศินิภา ขวัญเมือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงศศิพร สุวรรณวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสาธิตา พรสุรจิตต์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงอภสร ภาสะฐิติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงอรพิชา แพร่งสุวรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายธนพน นายอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายนิติกร ชาญศาสตร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายไพบูลย์วิทย์ เรืองอรุณกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงณัศชยา แก้ววรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงธนัชพร อินหว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงนริสรา วิเท่ห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงนันทวดี เอียมผ่อง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงวารินธร สอนไว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงสุระยศ กัณทะวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงสุริวิภา แย้มวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายธนดล สัญวิชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายธาม สุรเดช

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายธีรภพ พงษ์กล่าวขำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายประภูกฤต โกศล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายพีรวิชช์ นิมนวล

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายภคิน นิลสนธิ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายภูตะวัน เทพวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายวรวัฒน์ บุญมาก

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายอานัส อิสแมน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงชญาดา เรืองเดช

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงณฐพร ลุกจันทึก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงณปภัช ไมตรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ ธารา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงเปรมวดี สุขจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงภรอร ประยืนยง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงสพิชญา มนเทียรทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงสาริศา หอวิจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงสุชัญญา ผาแสนเถิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงสุพิชญา ปทมสิทธิโชติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงสุภัสสรา สีตามา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีกีรติการ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงณัฐทิชา ชิวปรีชา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วพะเนียง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายธนาธิป สร้อยวงษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงนภัสร ญาณวิริยา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๔
นางสาวยาสมิน

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายวรวุฒิ คงเพชรศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ แซ่จี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงโสรยา กนกเวชยันต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงโฮไมดา

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงนวพรรษ กองยอด

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงนาซนีน คานมงคล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงปยพัชร์ ดำรงวิมลรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงดลพร พรมขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงพิทยา วนาไพศาล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงรุ้งรพี มูลหมู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงสิริกัลยา สุปนชมภู

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๖
นายมนตรี จันธิดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายปกรณ์ พิพัฒน์พิมพา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายสหรัฐ ทิมขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงธนัญญา ต๊ะวัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มังสา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์แก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงอภิสรา คงภู

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงอรไพลิน จันดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๔
นายเพทาย

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายแบงค์

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายพชร ภรโสภณภักดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายรติพัฒน์ ก๋าคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายอลงกต อินคำ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงเกวลิน ปอสกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจช่วง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงธัญรัศม์ ทองพิทักษ์พงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงสุทัชชา โรจนชีวะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงสุพรรษา ฤทธิพยงค์

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงสุพิชญา เทพคำอ้าย

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายจิรยุส ไทยเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายซาร์อัต รุ่งจำรัสรัศมี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายณัฏฐกิตต์ สีหามาตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายภูตะวัน ต๊ะสุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายอัครชัย ไชยโก

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงศุภธิดา สิงห์วงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๑
นายเจนวิทย์ วารีรอบวนา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธนัญชัย สุขสำราญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงบรรฑิตา อินคำมา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๔
นางสาวหนูเล็ก

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายกฤติธี ไม้สนธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกุมภา แสนคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายสัณหณัฐ เครือคำอ้าย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงจรรยาพร แสนปาง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงชลลดา ต๊ะมะปุด

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงทัญญารัตน์ ศรีใสเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ จันทราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงปยาพัชร หารปน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ยศวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงรัชฎาพร พรมทับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงวรัมพร ทิวงษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงอภิญญา จันมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงอรเนตร ท้าววัฒนากุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๘ เด็กชายณัฏฐ์ทัศน์ภพ เล็กไพจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายปวรปรัชญ์ จันทร์ต๊ะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ นาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมเอียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายซายขุ่นเหม่ง

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ธิมะณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายอานุภาพ ชิดชาญกิจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงดารินทร์ คงเลิศสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายบดินทร์ แสนพิศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายภัทรพล ประยืนยง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๘
นายสิทธิชัย ใจบุญ

๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายนฤเบศร์ โสภณพิริยะคุณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๐
นายธัชพล หาผล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๑
นางสาวกรกนก อินแสนต๊ะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๒
นายจักรพงศ์ ต๊ะสุ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๓
นายณภัทร มีเงิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๔
นายธีรวัฒน์ แซ่เดียว

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๕
นายรัฐชาติ ตาคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายกานต์ดนัย ศรีเอียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๗
นายธนาคม พรมอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๘
นายพิเชษฐ์ วิจินธนสาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เครือคำอ้าย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายภูมิภัทร ภัทรภูวนัตถ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๑
นางสาวณัชชา อุมวะนะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๒
นายพีรวิชญ์ สุริเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๓
นายธานี พงษ์เจือเงิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายพศวัต ชาติไทยเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายปวเรศ จิตรพินิจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๖
นางสาวซอรีฟา เดชภิมุกต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๗
นายจิรเดช ไทยเขียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงคคนางค์ สิทธิเทศานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๔๙
นายธนพล แปงปางใส

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๐
นายไพฑูรณ์

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๑
นางสาวพิมพรรณ แสงแปลง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๒
นางสาวมินตรา อินต๊ะยา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๓
นายทัตธน คงเลิศสกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๔
นายศุภกร ล่าร้อง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๕
นายหิรัญ แก้วกลม

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๖
นางสาวณัชชา เอกอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๗
นางสาวณัฐวดี เหล็กบุญเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๘
นางสาวสุกานดา ปอมู

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๕๙
นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๐
นายศุทธวีร์ ขุนจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๑
นายอภิรติ ขัตธรรมศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๒
นางสาวอรณี แซ่ว่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๓
นางสาวกุลธิดา ลิมประเสริฐ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๔
นางสาวชนม์นิภา แสงจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๕
นางสาวพรเพ็ญ บุญพอ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๖
นางสาวธนาภา กาญจนประทุม

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๗
นางสาวอรณิชา ด่อนศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๘
นายพัทธดนย์ สิงห์ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๖๙
นางสาวประภาวดี

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๐
นายดาวุธ ฮาร์ซิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายไกรวิน

กาญจนก่อเกียรติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๒
นางสาวชนม์ชนก จาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๓
นางสาวนภา แซ่กือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๔
นางสาวบุษยมาส คล้ายจินดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๕
นางสาวพชรภรณ์ โพธิรอด

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๖
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ดำรงไพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๗
นายปกรณ์ ชนะพิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๘
นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมธีรพันธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๗๙
นางสาวมณีรัตน์ ทรงประดิษฐ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๐
นางสาวณัฎฐกานต์ ดวงทา

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวธิดาภรณ์ พิรุณไพศาล

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๒
นายบอล วังสิงห์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๓
นายนนท์ปวิธ อินเลิศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๔
นางสาวนัฏฐิตา ศรีนุต

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๕
นายสัจจพร ทาเขียว

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๖
นายอนุวัฒน์ แสงทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๗
นางสาวซากีดา

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๘
นายนครินทร์ วิโรจไพศาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๘๙
นายวิทวัส บัวลอย

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๐
นายสุรนนท์ แก้วกันยา

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาวพนิดา วิทยาเรืองศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๒
นายอำนวย ทวีจิตกรกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวณัฐธิดา

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๔
นายก้องภพ

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๕
นายอองทูเรนอู

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๖
นายศักดินรินทร์

์

พนมมรรค
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๗
นายพัชชานนท์ อินปริก

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๘
นางสาวณัฐกมล จันธิดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๐๙๙
นางสาวพัทธ์ธีรา บุญบาง

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๐
นายพงศ์สวัสดิ

์

มูลเตรียม
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๑
นายพงษ์พัฒน์ อินทะนันท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๒
นายพงศธร เปยมวานิช

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๓
นายพงษ์พัฒน์ บุญคำมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๔
นายสหัสวรรษ พุทธิวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๘๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๕
นายอภิรพัฒน์ สุริยะวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายพงพะ (-)

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายวสันต์ คำแดงดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายภูริพัต คำวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายสิปปนนท์ แตงอุดม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายสมชาย จันต๊ะรังษี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายสมหมาย คำพิระ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายทักษ์ดนัย พรมนิวัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายปรัชญา รินปน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายผดุงเกียรติ กันแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายกิติภูมิ ต่อคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายกมลเทพ วนาเกิดทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายธีรภัทร์ เตจ๊ะวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายภูบดินทร์ เปงสุนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายภวรัญชน์ อินริราย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายกฤศ อุตจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายไตรภพ เนียมบ้านด่าน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายวุฒิพงศ์ สิทธิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายเกียรติชัย หนองหลวง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ สุจา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายจีรพรรณ ต้อนโสกรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายพัชรพล ตาลช่วย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายทัตเทพ โพธิทอง

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายกฤษณะ ผัดอ่อนอ้าย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายวรภพ ใจเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายเกรียงไกร บุญกัณฑ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คำตัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายธนัชชัย บำรุงชาติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายสุธีร์ สีวิใจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายกิตติกวิน สารสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายธีรเดช บรมสุขเกษม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายทัพไทย อินทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายธนโชติ เจริญรูป

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายวัชรากร นันต๊ะใจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายจักรพรรดิ อาวาส

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายปรเมศร์ มะโนวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายศักยาภาพ แก้วจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายชัชวาล เชือชิต

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรนรินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ปญญาหมืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายนภดล อินต๊ะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายวรพงษ์ เนียมบ้านด่าน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายพันธกานต์ สุขสันติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายรัชพล อำคูณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายณรงค์วรเดช พรหมสุวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายยุทธการ แสงแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายภพนิพิฐ ปนสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายธนภัทร วงษ์มาต

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายพีรณัฐ วงษ์ปางมูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายวรฉัตร พ่วงประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายวีรภัทร พรมเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

อินต๊ะเครือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายนภัส หล้าปา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายภัทรกร สมคำปา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายคึกฤทธิ

์

ศรีสุราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายอลงกรณ์ คงยืน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายอดิเทพ อ้นเอ้ย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายศุภวิชญ์ กันทามา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายภาคิน กวินวาจา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายชานน บัวหอม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายชนพัฒน์ ต๊ะต้องใจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายพงษ์ภิสิฏฐ์ ทิพย์สิงห์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายเงินตรา คำแปลง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายเนติลักษณ์ ยะเปยง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายกฤตภัค ชมใจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายพงศกรณ์ สุขสมปรารถนา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายพิชชากร แก่นจันทร์ทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ สมบัติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายวรเมธ เชียงแทน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายปฏิภาณ ทะมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายภควัต พรมสนธิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายชยพัทธ์ ทัศนียานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายคงกระพัน วีระโชติสกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ใจนาแก่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายภัทรดนัย เลียงผา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ เรือนใจดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายพีรภาพ สุขใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายจิณณวัฒน์ จีก๋อย

๋

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายสังสิต ฟองสมุทร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายวรเทพ ทาสุตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายประกฤษฎิ

์

ทองเกาะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์ธนวาณิชย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายกฤษณุกรณ์ ผลิดใบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายพณิณธ์ โพธิขุน

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายพัชรพล ศรีษาวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายเอกฐาพงษ์ วิวัฒน์วานิช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายกฤษฎา ธรรมชยังกูร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายฉัตทวัต อุดจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายณัฐนนท์ รุ่งรัก

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายณัฐดนัย แก้วมณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายชาญฤทธิ

์

ไชยคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายจารุพิชญ์ วงษ์น้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายวนัสบดี อินอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายวสิษฐ์พล ใจแก้วทิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กาวิใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายนิธิโรจน์ เงินตรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายกมัยธร รักษ์ซ้อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายทวีโชค พิพัฒน์สุทธิกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายพชรดนัย กันทะวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายทินภัทร อัครชัยสิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายอานนท์ จับแสงจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๗
นางสาวนราภรณ์ หลวงแสง

๒๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงนันดา (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงนำผึง

้

หล้าแปง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๒ / ๑๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงวิกตอเรีย (-)

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงชุตินาถ วิจิตรไทย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงทักษพร สาลี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงอิงอร นันทะหาญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ปนสีคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงนฤพร โยสาละวิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงอทิตยา วาอุทัศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงศริญญา จันทร์บุญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงชุติกานต์ ปาระมี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงปทุมพร ต๊ะน่าน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงพรชิตา ยาโนยะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงสิริภัทร เสนาลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงศุจีภรณ์ หนานใจเอ้ย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงศิวาพร เก่งคุมพล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงปนัสญา ทาธิมงคล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เพิมพูน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงธัญชนก ใจเถิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงอพิชญา ปนสา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงธาดารัตน์ คำก้อน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา บุญตาปวน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงพิชญา ขัดแพร่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงสุริญา จินดาสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงอรอนงค์ คำแดงดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ตาลหยง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงภคพร ศุชญาพันธุ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงจิรัชญา บดต๋า

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงสุพิชญา สุแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงรดา ชาญวิกย์การ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงอาทิตยา มณีศิริสานต์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ตระการศุภกร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงนงนภัส หมืนเจิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงปริยากร ศรีสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงนัฐนิชา แสนเมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ นฤภัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงนฤทัย ปากดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงกิรณา เทพมงคล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงพรรณวษา ใจเครือ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงชญาภา บูลย์ประมุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงจิราวรรล ปนทะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงวรรณพร สุขอยู่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงชญานันท์ กล้ากสิกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ธานี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงกัญติชา พูลศิริ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงสุชญา คำแดงดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ มุ่ยจันตา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงอริสา ปฏิภาคนิมิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงกิตติมา ธีระวรัญู

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ภู่ทิม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงปานตะวัน สมเคณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงภวิกา อุดจอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงปนัดดา ปนสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ บัวแย้ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงวรนิชชา จันทะคูณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงสุชาดา ชูเพ็ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ถำกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงศศิธร ไทรจีน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงจิราพร ก่อจิตนำชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายดนุนันท์ ออมสิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายศตายุ สุวรรณณรวีโชค

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงสุนารี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ บัวบริสุทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายศุกล -

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายวสันต์ ตะวันสุขสันต์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา เพือปฐพี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายสมบัติ -

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายสหภพ บุญสิริโสภา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายสิงหชัย -

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายสิทธิชัย ตระกูลแสนชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายสุภกิณห์ เนตรนิรันดร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายสุวิชัย -

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายอภิชาติ -

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงพาขวัญ ประจันทร์จำนง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงพิไลพร เพือปฐพี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงวิยดี พลอยปราโมทย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงศิรดา ไพรจิตรสุนทร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงศิริธร กุมุทสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายกนธี บดินทร์รุงโรจน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายชีวิน บดินทร์รุ่งโรจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายธนกรณ์ -

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายนวพล -

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายวรวุฒิ ฝายเงิน

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายวิจิตร -

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายธีรเดช -

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายสุธาวี -

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายสุพล -

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายอภิชัย วนาคีรีวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายอาทิตย์ พลอยปราโมทย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทรัพย์หัตถกิจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงราชาวดี ปสมโภชน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงริษา -

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงลัดดา -

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงสรัลพร คีรีกังวาล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงสุณี -

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงสุธีธิดา คีรีคุณากร

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงอมิตตา -

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายเบญจา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายอภินันท์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายสมพร -

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายพิชชาทร -

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายณัฐนนท์ -

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงนรินกานต์ ยาวิโล

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายดนุพงศ์ ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงดารุณี เดชดาวเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา -

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงลัดดา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๕
นางกชนุช ตาดิ

๑/๐๒/๒๕๒๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๖
นางสาวกิตติญา ถาปน

๑/๐๑/๒๕๓๑
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๗
นางกุลรดา จอมแก้ว

๙/๑๑/๒๕๒๓
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๘
นางสาวจงกลณี ต๊ะวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๑๙
นางสาวฐิติมา แก้วจันเถิน

๒๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๐
นายณรงค์ เสาปอ

๓๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๑
นางสาวณิชาดา สอนเม่น

๑๘/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๒
นางสาวทัศนีย์ ครองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๓
นางสมใจ สอนไว

๒๔/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๔
นางสาวธัญรัศน์ กุนามา

๓/๑๒/๒๕๒๒
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๕
นางสาวนงนุช วนาพบโชค

๑/๐๕/๒๕๓๖
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๖
นางสาวนิลประภา สินพากร

๙/๑๑/๒๕๒๙
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๗
นางรสรินทร์ กาวิละบุตร

๖/๐๗/๒๕๒๙
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๘
นางรัตนา สุภาปญญา

๑/๐๓/๒๕๑๒
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๒๙
นายวิศรุต หงษ์คง

๖/๐๕/๒๕๓๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๐
นางสาวศศิธร ถ้วงนคร

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๑
นางศิริรัตน์ วิทยาพิรุณทอง

๑๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๒
นางสาวสภาวิดา มะสัก

๒๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๓
นางสายชล วงค์คำ

๗/๐๕/๒๕๑๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๔
นางอรพิน อุ่นสืบ

๓/๑๒/๒๕๒๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๕
นางสาวอัจฉรา วงค์คำ

๑๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๖
นายอาทิตย์ บุญสูง

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๗
นางสาวอำภวรรณ สันปาเงิน

๑๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๘
นางสาวเครือมาศ มาทองแดง

๒๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๓๙
นายเนติวุฒน์ หงส์ทักษ์ชน

๒๐/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๐
นางสาวเปรมกมล เมฆวัน

๖/๐๒/๒๕๓๕
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๑
นางสาวแคทรียา พรมจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ คีรีคำรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายวิทูร -

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายวิชิต -

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายจิรสิน -

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายกุลชาติ -

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายธนานพ จริยวาจา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายฉลาด ชาญชัยวัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ คีรีคำรณ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายสุวิชัย -

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงมะทวยทวย -

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายวีรภาพ ฤชุพิชิตโชคชัย

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายพีรวัส พุ่มไพรขจร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายชัชพงศ์ -

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงวรรณษา ติบลังกา

๊

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงสุพรณี พนาเขต

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงพีรดา -

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงภริดา -

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงลักษมี เกีตรติรุ่งสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงณิชานันท์ นวลตาวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงธนพร ธนศุภสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงนิศาชล -

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายวาวา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงสุชาดา พงศ์เผ่าฐานันดร

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงบุญญรัตน์ -

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายสมพงษ์ เลิศมหาสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงนิศามณี ภักดึคุณธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายสกรรจ์ หทัยแสนสุขสม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงลัดดา -

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายเอกราช -

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงศศิธร -

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายทีปกร -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงนภเกต คีรีคำรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงนลิน -

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงพอสอเคล ตุ่นคำแดง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๖
นางสาวปาริดา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๗
นางสาวยิม

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงมลชยา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายปกรณ์ ธรรมเกษตรกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ทรงบุญธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงรดา รัตนสิทธิดำรง

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๒
นางสาวมึมึ -

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายธนดล แซ่ย่าง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายชูศักดิ

์

แซ่ย่าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายณัฐวัตร แซ่ย่าง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายณัฐภัทร แซ่ย่าง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายสิทธิโชค อย่างคุณธรรม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายปวีณ อำนวยทวีกุล

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงสุภาวดี ยิมแย้ม

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงเกวลิน แซ่ย่าง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงสุตาภัทร วัฒนายังยืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงอภิญญา แซ่ย่าง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายพสธร เจริญวิภัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ย่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงรุจิรดา แซ่ย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงเสน่ห์มะ ไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงอรพิม แซ่ย่าง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงวิมังสา แสงสุริยะยังยืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุระดี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายอะจา ไทย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงมาลี อย่างพอเพียง

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงเครือฟา ใจธนาทรัพย์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงภัทร์ธิตา วัฒนายังยืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสุรีย์พร ช่วยทำดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายชิโมตู่ ไทย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงอิอิ

้ ้

ไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปญญามัง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายปวริศ อำนวยทวีกุล

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ย่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายบุญมี แซ่ย่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายเวตูเฮง ไทยดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงยะเมตู ไทยดี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงสุวิมล วัฒนายังยืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงนิภา -

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายอ่องชิตู่ -

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายมานะ -

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายเวหย่านทง -

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายสมชาย -

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายไชยภพ พิทักษ์ภพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายรัชพล พลายงาม

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงปณิดา มันพัฒนาการ

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายนัฐกิตติ

์

อย่างคุณธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายอ่าวซาเมน -

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายรุ่งพบ ไทย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายเมาชิตู ไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงโยโย ไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายจอเลอู ไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายสุพรมมา แซ่ย่าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงตะหน่ายวิน ไทย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๐
นายเมาเมา ไทยดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงแตแตสุ่ย ไทยดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงยียีซุย ไทยดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายเฮงโซ ไทยดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มานิตเกรียงไกร
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงวิไล แซ่ว่าง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงนรีกานต์ แซ่ย่าง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงสุธิดา -

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงโปอีพิว

้ ่

-
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายพิวนิวอ่อง

่ ่

-
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงนาอีโซ -

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๑
นายอาชี ไทย

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๒
นายวาสุ ไทย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายอาส่า ไทย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายจ่อมิว ไทย

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงวางาลิน ไทย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายธงชัย เนรมิตรสินหิรัญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายถิรวิทย์ ดำรงวิกุลชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายนรวีย์ แซ่ม้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายสิทธานนท์ อย่างคุณธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายสิทธิพล แซ่ย่าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงธิษณามดี แซ่ย่าง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงแหง่แหง่ -

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงจีต๊ะเว -

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายกมล แซ่ย่าง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๙๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงอิอิแต ดอย

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๖
นางสาวเอซันดาวิน ดอย

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงอนัญพร เทวาเกือกุล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงจิลลาภัทร แซ่กือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงจีรวรรณ ขวัญวารี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงกันยา ก้องประภากุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายสันติ แซ่กือ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายวงศ์ แซ่ท้าว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายนลธวัฒน์ ขวัญวารี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายมโนพัศ แซ่มี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่ม้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๖
นายจ่อเทอู -

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายวิทวัส สีวิใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายมณฑล ไม่มี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องแคบ

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายนรวิชญ์ แก้วกลม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ อินแตง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องแคบ

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายวรยศ อ่อนจิว

๋

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องแคบ

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายอภิชาติ แก้วเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงถวิกา สังวาล

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วังวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วังวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายอนุวัต วังวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ มะโนพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงนิภาพร ไม่มี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงแก้วรุ่ง ไม่มี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายธนกฤต ภูหลาบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายอนาวิล ไม่มี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายธนา ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงแอน ไม่มี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงมีนา ไม่มี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงจอย แก้วเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายนพคูณ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายกะลาแฮ ไม่มี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายจิรสิน ศรีไพบูลย์ผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายไนไน ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายบุญชิด สิงห์แก้วฟา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายประวัติ สิงห์ชำนาญไพร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายพงศ์ษา ไม่มี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายปยะพงษ์ แสวงหา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ พงพนาพาเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงจันทร์ศรี คีรีอำรุง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงชมัยพร ไม่มี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงฐิติมน ไชยวกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงพรธิดา สิงห์แก้วฟา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงรวิภา วิดารัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงสมจิตร ไม่มี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงอรัญญา ไม่มี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงอรณิชา สิงห์แก้วฟา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงวันดี แก้วบุญตา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายธนวัติ ไม่มี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายวิจารย์ ณะศิริโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงกุลณัฐ ไม่มี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงนฤภร ชาญจิตมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงปยะพร ไม่มี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงปริศนา ไม่มี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายอาวรณ์ แซ่ซ้ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายนรวีร์ กว่าจา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายพิชิต สกุลกสิกร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายรัชชานนท์ แซ่ม้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายวรศักดิ

์

แซ่ซ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงปณณพร แซ่ว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายกิตตินันท์ ว่างวงศ์ตระกูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงประภัสสร แซ่ซ้ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายณัฐวัตร เล่าตระกูลทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายธิติสรร สรรค์วรรธนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายพลวัต แซ่ท้าว

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายพันวิชา แซ่ว่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายปรีดา สืบทายาท

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายนนทร โกสีย์สุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงพัฒนายุ แซ่ซ้ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงพิมพ์วิไล แซ่ลี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงพิมพิกา เจริญผลิตผล

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงยุพา ฉายกล้าหาญ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายกิติพงษ์ แซ่ลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายถาวร แซ่ย่าง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายนพดล แซ่ว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายรักษิต เจริญพงศภัค

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายวรพล แซ่ม้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายสนธิ

ก้องพนาไพรสณฑ์ ๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงปาราวดี อรุณนภัทร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงญาณภา แซ่ม้า

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงฐานิดา แซ่ซ้ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงฐิติพร แซ่เฮ่อ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงทิพกร แสงท้าว

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงอัครยา แซ่ว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แซ่ว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงนันทิยา แซ่ลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงมัทนพร ใจทะนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงรสกร แซ่ลี

้

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงลักษิกา แซ่ว่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงวรรณิศา พิทักษ์ศิริชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงวิมพ์วิภา แซ่เล่า

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงสุจินันท์ วงศ์สายลือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงสุรดา แซ่จาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายเจตพล แซ่ม้า

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงขวัญฤดี แซ่ม้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ญาติคงตระกูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ สัตยบัณฑิต

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายพัสกร แซ่ย่าง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายวรพันธ์ วิรุฬห์พุทธิกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายคาวี ซ้งฤาชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายต้นกล้า แสนคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายธีรพล แซ่ม้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายเหย่ง แซ่ย่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายจิรายุ ตระกูลแสงทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายชัยธวัช แซ่กือ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่กือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงชุติมา แซ่จาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายวิธวัท แซ่ว่าง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายนิธิกร ลีสุวรรณหงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงมะลิ แซ่ย่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายอติชาต แซ่กือ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงซินกุ แซ่ย่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงเย่งฟว แซ่ย่าง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายชินวัตร แซ่ม้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงนภา แซ่ว่าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงชัญญา แซ่หมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายเจนนิพัทธ์ แซ่สง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายสรชัย พัชรแสนทวีเลิศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายกิตติคุณ สรรค์วรรธนะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่กือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงสุรีย์พร พิทักษ์ศิริชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายนำพุ แซ่ลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ ลันฟาคนดี

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายวิจิตร แซ่ซ้ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายอภิชาติ แสงท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายอิทธิ แซ่สง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายเอกพจน์

สันติเสน่หาสถาพร ๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงกุลสรา ฉายวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่หมี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงจินตนา แซ่ท้าว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงชนกานต์ แซ่สง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงดารุณี แสนโสม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงนลัทพร

ก้องพนาไพรสณฑ์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงนัทชา โตเหียม

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

เจริญผลิตผล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงรัชชานันท์ แซ่ม้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงสุธาวี แซ่เล่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงวัฒชีระ วันรวมไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายกิตติพศ แซ่ย่าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายชลชาติ แซ่หลอ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายพาทิศ แซ่ซ้ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงตมิสา แซ่ลี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงธนาภา เจริญพงศภัค

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงนิดา แซ่ซ้ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ แซ่ย่าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายสินชัย เทพแสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายเวธน์ แซ่ม้า

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงศตพร กวินวรรณา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงวารี แซ่ซ้ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายพัชรพล สืบทายาท

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายวิศวะกร เจริญผลิตผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงอันนา แซ่โซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงเพ็ญยุพา แซ่เฮ่อ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงดุจดาว พัชรแสนทวีเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายสุทธิภัทร ย่างจันทคุณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายกันต์ธร สกุลกสิกร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

แซ่ท้าว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายศรัณยู แสงแซ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา ตระกูลแสงทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายเจริญ สกุลกสิกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงนิราภร เมฆยามอรุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงเมอย่าง แซ่ย่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายมีสิทธิ

์

แซ่เฮ้อ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายกรดล แซ่ลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงเมษา เจริญผลิตผล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายวิทยา วงศ์ธิพงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงจง แซ่ว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงกมลชนก แซ่วือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายจิรันตน์ แซ่ซ้ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายยี แซ่ท้าว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงเพราะพริง

้

ศิราเทิดคีรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงไพเราะ ศิราเทิดคีรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๘
นายชนัต ตระกูลแสงทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายอภิรักษ์ อย่างกุลยาชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายเอกดนัย พิทักษ์พงศ์จรัส

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายธรรศ แซ่ยัง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงสุธิมา แซ่ม้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงนุชสบา เทพวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงจินตพร แซ่ม้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แซ่ยัง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายไชยพศ แซ่ย่าง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายภคิน ทวีจินดาวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงจิราภา แซ่มี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงพุทธิดา ศรันชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงจุฑาวรรณ อนันทนะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายสุทัศน์ แซ่ม้า

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงริมจิดา แซ่ยัง

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงจันทภา แซ่ม้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงมุกมณี อู่สุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อัครจันทรา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงชนรดี แซ่ยัง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายประสิทธิ

์

แซ่ย่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายกชกร ชมพูโกมล

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงชลนิภา วิทยาประดับ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงน่อพอเซ ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงกัณฐิกา ลำเจียกวิสัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงกัณณิกา ลำเจียกวิสัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงปาลินี นิกุลพินิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงนีรชา ธาราจารุ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายองอาจ เจริญผลิตผล

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายอานันท์ แซ่ม้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงศิวนาถ แซ่ย่าง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๘
นางสาวอรษา แซ่ยัง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายสุวรรณ แซ่ยัง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายจิรกร สง่าสำราญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายรุ่งศักดิ

์

ธนโชติพัฒนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๒
นางสาวณัชชา แซ่จ้าง

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายกรกฎ พลอยพวงทิพย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงเพชรชมพู พลอยพวงทิพย์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายอังกูล แมวปา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายสิทธินนท์ แซ่ม้า

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายวีรภัทร แซ่ม้า

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายรังสิโรจน์ กลัดเนินกลุ่ม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายขจรยศ แซ่ม้า

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงเพชรไพริน ฆ้องเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงนัทธิดา สินหมี

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงอรัญญา แซ่มี

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ๋มี

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายปฏิพล กงกังวานไพร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงวาสลิน

วงษ์เจริญไพบูลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงมุกดา คีรีไกวัล

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6

วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงณัฐริกา แซ่ย่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงนันทิชา คีรีกัลยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายทรงภพ วิทยาเรืองศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๐
นายธัญชัย ไม่มี

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายณัชพล แสนหมี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายหน่ายหน่าย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายซอทะอ่าว -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงเมหมี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายเจษฎา ระติเดช

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายกอบพงษ์ แสงช้าง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงวีรยา ศรีอำนวยโชค

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงหว่าไข่ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายโมดิ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงเซมาซาง -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายวิโรจน์ เสริมมงคลกิจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายปเพียวอ่าว ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายซีมีทวย ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงมีโป ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายสุทิวัส แซ่โซ้ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายพงศ์พิทักษ์ แซ่ม้า

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงปต่อ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงปวีณา แซ่ม้า

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ระติเดช

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายจิตรภาณุ แซ่ย่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงมนต์ศิตา แดงชาวนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงทิตยา อินทร์ภู่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายอภินิหาร กล้วยประโคน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงโยษิตา ศรีสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงย่าง แซ่ม้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงเต ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายเรย์กก -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายกรกฎ คีรีเขียวสด

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจิตรานุช ธนทรงวุฒิ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงวรรษชล

วงษ์เจริญไพบูลย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงอิอิโมย -

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายกมล เสริมกิจมงคล

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงภัคจิรา สายชลมาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายสมศักดิ

์

หิรัญวัชรา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ม้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายสรวิชญ์ แซ่ม้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายพงศ์ภรณ์ แสงช้าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ย่าง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงปนสุดา แซ่ม้า

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงณิชา แซ่ม้า

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงปภาวี ปาสาโท

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงพิมพา แซ่มี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายปยวัฒน์ ตรีอินทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๔
นายโมเฮ -

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงจีจีเล ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงพรรณพัชร ธีทัต

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงสุกฤตา เสนผาบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๘
นายเจษฏาภรณ์ จาติสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงน่อนุพอ -

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายภานุพงษ์ แซ่ม้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายซอทูพร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๒
นางสาวน่อเปาะพอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายเดชา สินเช้า

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงสรณีย์ แซ่ม้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงลัดดา เสริมกิจมงคล

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงนภาพร วิทยาเรืองศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงธีรกานต์ แซ่ม้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงรวีวรรณ พลอยพวงทิพย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงสุทธินันท์ สิงห์แก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงสุธิดา มันสมบูรณ์ส่ง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๑
นางสาวมือฉือ

่ ่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๒
นางสาวหน่อดามู -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายชัยโย ศรีอำนวยโชค

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงสไม -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายมงคล คีรีไกรวัล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายสมปราชญ์ อมตะภิรมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงชลิตา พลอยพวงทิพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ คีรีเขียวสด

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายพศวัต วนาเจริญธาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายสุเมธ -

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ดวงไฟ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมไพรสายธาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงฐิติชญา คติรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงณัฐกมล ไชยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงณัฐพร จิวเทศ

๋

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงตุ๊กตา ภูมิวรรณวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงนภาภรณ์ เพชรชาวไพร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงนันทิดา -

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงนุชวรา ศิริวรรณภา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงปฏิญญาพร บุญลือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงปภานัน ภูมิวรรณวนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงพรนิภา หนุนภิรมย์ขวัญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงพรสินี ยีโถฝรัง

่ ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงฟา วงศ์สิงห์ศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงมนทิรา รุ่งเรืองสองยาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงฤทธิธิดา

์

รืนเริงแสงสี

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงสุชาดา ทิพย์พาราชน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

-
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงอรทัย พงค์ภีไพรพนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายณภัทร หมดสังข์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายพิธาน ไพรจำเริญเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงเนาะปอ -

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงปริยพัช เทพบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงวรดา -

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงอุสรา วงศ์นราพัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ การะเกตคีรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๗
นายกฤษดา สุวรรณรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๘
นายภาณุวัฒน์ แผ้วสาตร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๗๙
นายศุภกิตติ

์

ธนเหมมงคล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๐
นายอุเทน คำแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๑
นางสาวกมลชนก เลิศไพรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๒
นางสาวเจนจิรา รัสดีดวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๓
นางสาวชมพูนิกข์ ยมเกิด

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๔
นางสาวธนาพร รุ่งรวีส่องวนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๕
นางสาวพรพรรณ คีรีงศกร

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๖
นางสาวพรสุดา วนาเฉลิมรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๗
นางสาววันเพ็ญ วนาคงบรรเจิด

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๘
นางสาวศรีพร เอกอุปมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๘๙
นางสาวหทัยรัตน์ คำแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๐
นางสาวอรวรรณ เกษมธัญญกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๑
นางสาวอำไพ ไพโรจน์วิรุฬห์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๒
นางสาวณัฐพร ไพรภาษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงทิพวรรณ นันสุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายต้า -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายนครินทร์ เงินทองแดง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายบุรโชติ ศรีจินดามาลัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายสมศักดิ

์

วนาบุปผา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงพิมประภัทร -

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงฐิตาพร ถวัลย์ปรีดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายณัฐพันธ์ ชนะเกริกเกียรติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงจารวี เฉลิมพงพนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงน้อแอ้ลา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๓
นางสาวสุภิกา ชโลทรการกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงธารารัตน์ วนาคงฉลวย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๐๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ชุตินิมิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายจอแย่บือ -

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงมุทิตา เชียงปุย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงธันชนก วนาคงฉลวย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงวิชิตา มาลีแดนดง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายซอโซเม -

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๒
นางสาวดารารัตน์ สัมพันธ์ชัยกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงปญญดา ฉัตรกุลวิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภัทรเจริญศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายฐิติกร เงินทองแดง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๖
นางสาวน่อแอ้มู -

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงนุชจรีย์ ศรีจินดามาลัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงพัชรี ประทีปคงคา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงศรีไพร ดนัยสินทวี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๐
นางสาวสมร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงสุวรรณา ธำรงศีลธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายธวัชชัย พงษ์อำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๓
นายประยุทธ -

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๔
นายราเชนทร์ น้อยมหาวัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายภัทรพล นันสุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายธงชัย ศรีจินดามาลัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๗
นายพัฒพงษ์ ชนะเกริกเกียรติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายศิริชัย อินถา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายสรสิช -

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายชนวิท -

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายอัฐดนัย แก้วเล่อ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายภูริณัฐ ปนเปง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายธนกร ชอบการกิจ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายบดินทร์รักษ์ ปาลี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายจักรภัทร ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงกมลทรรศ์ พวงสุมาลย์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงณัฐสุดา จีละทา

๋

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงมนต์ตรา ไม่มีนามสกุล

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงเมตตาชาญ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงภาพพิมพ์ เคลิมฝน

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายพิเชษฐ์ ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายพะหะซึ -

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงทัศนีย์ ชลธารรส

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายกิตติภูมิ แก้วเล่อ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงภัทรา -

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงนันดา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงย่าโม -

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงน่อโหย่ -

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงจิแต ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงธิดา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงกุ้งนาง -

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายศุภชัย รักชาติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายภานุ -

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงรติกร -

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงพอกี

้

-
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงจำปา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงอาสู่ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายสมศักดิ

์

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายไนท์ ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงชฎาพร ปญญาน้อง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงเม -

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงนิตินันท์ ธิติยศศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงธัญย์ชนก ชลาลัยบรรพต

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงนิรมล ไม่มี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงนิชดา ไม่มี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงสิริกาญาจน์ วงษ์ถนศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงสาวิกา อัครนันต์กุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงรัตนาพร กาวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา วณิชภูวดล

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงเอืออังกูร

้

ต๊ะอ่อน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงครองขวัญ สุขุมวัฒนะ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงจิตติภัทรา เรดี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงชนกนันท์ ธาราดรุณีกุล

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงฐานัดดา พรมมาเตียม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงพิชชานันท์ พันธุ์พฤกษ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงวารีวรินทร์ โชติธนวัฒน์ชัย

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงศิรินทรา ทะมา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ เทพวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ สายนวน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงธัญสิริ นุขันธุ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา กันดี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงณัฐนพิณ หลินเจริญกุล

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ภัทรวงศธร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงสายนำ สารเรือน

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มันคงเจริญ

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีดวงแปง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงวานิษา ใจร้าย

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงขวัญใจ เลาแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงหทัยทิพย์ วงษ์คำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ตุลยาภิบาล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงเสาวภา ดลจิตรคณาสิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงพีรดา กะเจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงอรนิช

กาญจนาแดนไพร ๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายเอกราช สิริอำนวยศักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายไพโรจน์ ฉัตรลักษณาชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ คชินทร์แดนไพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงรัชนา ธิติยศศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงนิภาพร ถกลบูรณะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงศิรินารถ รักบำรุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงนันทิดา โกวิทคีรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงมะลิวรรณ โชคพิทยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงรสธร ชงโคมณีกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายอนุตร ตรรกชนนาถ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงจิตรานุช -

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิมานนท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงตุ๊กตา -

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงพออ่าโซ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงธิดา แสแถะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงตาลาผ่อง ไม่มี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงวิภา ไม่มี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงณิชกานต์ ดนัยชนกกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ธรรมสงบยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายอภิชาติ ถวัลย์สุขศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายสิรวิชญ์ สาครบุปผา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงจิดาภา ฉัตรชัยเจนกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงณิชา ฉัตรชัยเจนกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงสะดาวา ไม่มี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงแฮซะกรี ไม่มี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงแฮมูแอ้ ไม่มี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงแฮมูโซ ไม่มี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงแจ่มจิต มังคงเจริญ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๒
นางสาวฟาสาย คีรีบุปผา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงจิรวดี เสริมศิริพร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงนำทิพย์ ไม่มี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงเสาวนีย์ ดาราแจ่มจรัส

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงอารยา ตะวันบรรพต

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงมณีนุช ฉัตรพงศ์เลอเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงสร้อยคำ ตระการสินชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๒๙
นางสาวสายทอง ไกรเกรียงนิยม

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงสุภาพร ธงชนะชัยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๑
นางสาวน่อพออา ศรีโสภาบุปผา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๒
นางสาวรัชดา ฉัตรรัตนาเหม

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๓
นางสาววาสนา เพทายแดงจัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๔
นางสาวปณิดา ฉลองคุณธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๕
นางสาวนภา วิรัชมงคลสรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๖
นางสาวธิดา สุดโสภาคีรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายธีรวุฒิ ทามณี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายอนุพงศ์ ใจมันคง

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายธาวิน ตานะพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมทรัพย์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงฮูรุนอีน บุญประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงกานต์รวี ธีระวรัญู

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายชวัลชัย เครือชัย

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายเฉลิมชัย อุดทาคำ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายธีรภาพ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงปยมณี บุญมี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงรัตนาวดี แสงอภินันท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปสอด

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงเมย์ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงปราณี ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายเอกชัย -

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายพชรศักดิ

์

ศิริพร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงอรพรรณ ไชยปดถา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงอัญชลี ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงแอหม่วย ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงมาริณี ภูมิมณีรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ ไพรวันไพศาล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายชรัตน์ -

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายสิงหา วลีคม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ -

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายโกมินทร์ แสงท้าว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายวงศธร -

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายดนัย -

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายเซมเมลูติน -

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายอัลซานอาลี -

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายสมชาย -

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายนิจิต ดรรชนีนามชัย

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณัฐดนัย ใยโพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายสถลัชนันท์ น้อยเรือน

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายพรหมพิริยะ เสระศาสตร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายแดนสยาม สุขอ้าย

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายมงคลเทพ มงคล

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายวีริศ -

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงมะโอ่แหว่ส่า -

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงพิโป -

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงซาร่า -

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงอมิตา -

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงตวิษา -

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ ผาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงศศิภา สันตะวัน

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กุฏีรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงรวิภา กันเอียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงวรัชยา อินปะนันท์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงสุชัญญา สุปนชมภู

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงสุรัมภา อุปกาบ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงพิชชาพร แจ้วเสียง

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทวีพรสวรรค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงพาทินธิดา กองเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายวีระพิพัฒน์ คุณคำเท็ญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายธนธรณ์ จารปญญาชีพ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายสุรเชษต์ จ่าทัน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายภัทรกฤช ศรีโถ้ง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายธนากร แก้วดำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายกิตติทัศ พุ่มเพชร

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายจารุเดช รัศมีส่องสว่าง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายเพชร เยิง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายภาสวิชญ์ มณีศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายอานาส -

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายธราเทพ เริงฤทัยพนม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงปานจิตร -

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงนิรชา เพชรชู

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงเข็มจิรา นิวกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายมูฮามัด -

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงณัฐพร บุดสดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ จันทิมี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์ วิโรจไพศาล

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายสุรชัย ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงปรียานุช ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายธนภัทร วงษ์ปอ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายศรัณ ทวีกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายฉัตรจักร วรรณสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงภาวิดา -

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๕ / ๑๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ปนเหน่งเพ็ชร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายธนพล บุญดล

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายอัครวินท์ แสนมหามงคล

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงฟารีดา -

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายวิชชุกร ก่อกำเนิด

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงศรีสุดา -

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายธีรเดช ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๒
นายตัม

๋

ไม่มีนาสสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงมาริษา -

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงแทะแทะเล ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงมเตบู -

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงวีรสุดา ชุ่มประดิษฐ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายจิรวัฒน์ วังศิริกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงนัชชา ศิรินุกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงจาตุพร -

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายสมชาย เพชรรัศมีสกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายกิตติพล ศิริวรวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายอับดุล ฮุนเซน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายมงคล -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงปุณฑรีย์ แดงซิว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงจูจู -

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายสัญชัย -

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๘
นายวินมินแทะ -

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รีเลียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายสมพงษ์ กำแหงหาญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๑
นายปยะ ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายวจนะ กรินวงศา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงประกาย ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๔
นางสาวแสงจันทร์ ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายคมสัน เพ็ญสมบัติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายปฏิญา จันทร์แก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๗
นายพิธิวัฒน์ ธรรมใจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๘
นายกาซิน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๔๙
นายณัฐกร จันทร์บุญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายสนธิ วรโชติอิงคนันต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายสุรเดช กิจปุณญพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๒
นางสาวนารีรัตน์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๓
นางสาวกะแต -

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงพูลภิรมณ์ -

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๕
นายศรุต ทวีกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๖
นายชูชาติ โชคไพศาลสกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายพนัส หมูโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายปาล์ม -

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงกวาง -

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายภาณุทัศน์ ใจพรมมินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายพิชญะ เครือฟก

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายกิตติคุณ ทิมุมหิ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงอติกานต์ ธรสินธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงธันยภรณ์ ชโลธร

๐๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีโชค

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา สีจ๊ะแปง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงรัตน์ติการณ์ จิตรตะคุ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายอธิป ปนมงคล

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงกุลสตรี สุวรรณทรัพย์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงฉัตรเพชร โพธิทอง

์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายกิตติยากร ดีเด่นเปนผล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายวงศรักษ์ วงษ์คำแปง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายศุภกฤต ทิวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายกฤตนัย แก้วลำปาง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายปฐวี เทพนิล

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายวีรภัทร -

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายนพพิชญ์ ปวงคำใจ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายอนุชิต สังขพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ ชัยมงคล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงนภารัตน์ ปวงดอกจี

๋

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงนัติกาญจน์ บึกหาญ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงธันยพร แก้วจันเถิน

๑๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงชนาภา หมืนกันทา

่

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงกุลณดา สุริเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงธัญธร ใบไม้หอม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงวริศรา ผัดนุ่น

๒๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงจิดาภา พวงรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายปยะพล พรมประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายไอเซค บู

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายภาวิน สุวรรณปุด

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงสุพนิดา สุริยา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายธนพัฒน์ ภู่ชำนาญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายกัสกร เรือนใจดี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายชายเมลแทะ -

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายซอเมลทะ -

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงธนาทิพย์ ทิคำมูล

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงศศิธร แก้วหลวง

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงวรดา -

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๐
นางสาวเมเมียโม

้

-
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายจักรพงศ์ วงษ์แก้วมา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายอาซาด๊ะ -

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงน้องใหม่ -

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายยศกร สิงห์จันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายธนโชติ เลียมมาตร

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงอาภัสรา พรมมา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงจุฑามณี แดนดงยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายพิษณุพงค์ มณีนุช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายจักรภัทร เสือบุญมี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายธนพล เขือนพันธ์

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจสอนนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงซูซู -

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายศิวกร ปวงคำใจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายอภิรักษ์ พาโยพัด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายอานนท์ เขือนวิชัย

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ์ เพิมอุสาห์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายนพกร ห้วยปญญา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๘
นายกฤตนัน โครตประทุม

๒๒/๖/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๑๙
นายกำพล จุ้ยเรือง

๒๐/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๐
นางสาวขวัญใจ ใจอินถา

๒๘/๔/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๑
นางสาวจันทร์ฟอง ผลัดคำวงษ์

๑๓/๘/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๒
นางทับทิม บางทิพย์

๑๔/๕/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๓
นายนวนพ ระมาศจาย ๘/๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๔
นางนิฎตินาฎ จันทร์โท

๙/๑๒/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๕
นางสาวประภาวดี ก๋องมัง

่

๑๘/๔/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๖
นางสาวปรารถนา สีไพร

๓๑/๑๐/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๗
นางสาวพรพรรณ สืบตัน

๑๓/๙/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๘
นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๒๙
นางสาวรันยา แก้วจันเถิน

๑๔/๙/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๐
นางรุจิรา วิลาสวัฒนา

๒๔/๑/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๑
นายฤทธิกร บางทิพย์

๑๔/๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๒
นางสาวศิริกัญยา ระหว่างป

๒๕/๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๓
นางสุพรรณี แก้วปาเขียว ๕/๔/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๔
นายไพโรจน์ ยอดคีรี

๑๔/๑๐/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงฐิตารีย์ สกาวดาราคีรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงบุญยาพร กลินหอม

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงยวิษฐา อาชนรากิจ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายธันวา มานะบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงกุมารี ขจรศักดิโสภา

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงกรกนก กาวงส์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงชลลดา พวงสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงชนิกานต์ พลีชีพเพือเผ่า

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงธัญสุดา คันธะ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงสุวนันท์ -

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงจิดาภา ประสานศรี

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญมาคำรี
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงนาขวัญ พงษ์ขจรไพโรจน์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายอมรฤทธิ

์

วิเชียรฉายคีรีงาม
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงจันทนิภา พานนนท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงลาวัณย์ ลลิตาโอภาส

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงปรียาภัทร -

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายธนชาต นิตย์กมล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายนพกฤษ กลินหอม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายปฐวี รัตนเสถียร

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๑๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายมหิศร จิตมัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

แก้วบุญทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขสวรรค์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงจิราพร แต้มดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงเพ็ญประภา นิมน้อย

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายต้นกล้า กลินหอม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงภัคภรณ์ พรมชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงอุษา -

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายศิลา -

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายชวลิต -

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายลาเปอยทู -

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายสมคิด เอกภิราย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงงามจันทร์ ทิศหมวก

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงคณิตา บุญยวง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงกชนิภา เทพบุญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายนิติภัทร ศรีษะเดช

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายวรวุฒิ พินมาศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายจอมพล บุญเพ็ชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายจักรภพ กลินหอม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายรัฐภูมิ เทพประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายสิรดนัย ทองโกษฐ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายพิชิตพงศ์

วงศ์สิทธิไพรฑูรย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงณรัญญา ธิติมูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงอดีศา อภินันท์วงษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายธนพล -

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายสุเทพ -

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงสร้อยฟา -

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงซาปุลี -

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายผดุงศักดิ

์

พงค์ภีไพรพนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงกฤติกา -

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงสมพร บุญนาคา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงมีวา -

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงอุไร -

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงพอวา -

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงขวัญพร เสือสงสาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายประสบชัย -

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายณัฐภูมิ ก้อนอิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายฟาลัน

่

ไพรจรัสบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงพิศมัย -

๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายยศพล วนาอาสา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายวัชรพงศ์ ยาใส

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ หอมดอกสัก

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงดาราพร วรรณสารคีรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงพรพิมล ดอกไม้ช่อวิไล

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายชัชนันท์ เวียงวิชชา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายอดิเทพ เทศสาย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายกฤตวิทย์ ระเริงแม่เมย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงปญญาพร วรรณสารคีรี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายภาคิน ธรรมชยังกูร

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงกุลธิดา พงษ์อรัญสกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงธนพร ภิรมย์พงไพร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงญานิกา วนาอาเขต

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงสาลิชา คุปะทะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงสุทัตตา ภาษิต

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส พงษ์อรัญสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายชาตรี ราตรีคีรีรักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายเขมชาติ วรรณสารคีรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายสุภทัต อภิบาลบรรพต

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงกัลยา ครองปกษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ สรมุขคีรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายชุมพล จารุวรรณสกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายธนพล ภิรมย์พงไพร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายวิศิษฏ์ ขุนคีรีจำรัส

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายสุชัย แสงจันทร์อำไพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายอัศวิน -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายซอบุ้เก่

ไม่ทราบนามสกุล ๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายณัฐพงศ์ อาสาดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงเจนจิรา ดอกไม้ช่อวิไล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายศิวกร แฮดสมสิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายไกรสร ทวีวงศ์กำธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายธีรชัย เมฆาทัศนีย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงชมพูนุท

ไม่ทราบนามสกุล ๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงสุภาพร

ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงจันทร์ธิมา อุฒมนตรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ศรัทธาเสรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงดอกดิน

ไม่ทราบนามสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงฉัตรฤดี นำจิตนำใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงรุธิรา เวียงงามบุญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงกฤติยา รุ่งเรืองเฉลิม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายสุพจน์ ทิพยะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงเมย์ -

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๗
นางสาวมะฉ่วยจ่อ -

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงณัฏฐวรา มหายนต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงกาณต์พิชชา อัตตุเรส

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงณีรนุช หมอกสุข

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมปก

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงนันนภัส วัชราทิตย์ชลกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงชลธิชา ชูศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงวาสินี ทองไถ่ผา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงชมพูนุช หล้าอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายอนุศิษฐ์ อยู่สุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายกฤษดากร หนูใจหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ภูมิลำนันท์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายสิทธิโชค สอนนุ้ย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เครืออ่อน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ มาคำสาย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายกฤษฏา เตียะเพชร

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายศรัณยู ช่วยสงฆ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายศตายุ เสนานุช

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงณัฏฐนิดา อนุตรี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงวิภาดา ทองเชือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายพรพินิต โจนนำอ่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายเดชาธร ศรีแดน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณภักดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงพรรณิดา ทองคำมาก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายกลวัชร แซ่ย่าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายเตโชดม เลิศเกษม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงสุนิสา จอมฟู

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายวิศรุต ท้วมใจดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

อ่อนจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายคมสันต์ คำภิระแปง

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายธีรเทพ หล้ายิม

้

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายภาคิน กันใจ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงกัญชพร สีชมพูู

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ หาวัน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญฉิม

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงวรัญญา จาอินต๊ะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงอินทิรา อ่างคำ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายสุทิน สุขอ่วม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายภากร เรืองสูงเนิน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายนิรุทธ์ บุญเกิด

๐๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงจีระนันท์ สังคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุดสีเสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายไชยา ภูมิชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๑
นายเกียรติศักดิ

์

แก้วจันทร์เพชร
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายเทวินทร์ แก้วแปลง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงณัฐกมล กองแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๔
นายณัฐวุฒิ อุชมสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ แสงสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายสุกัญตภณ วงศ์ชัย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ผัดแสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงบงกชอร ดวงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงปวริศา โทมี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงพิมประไพร ไชยวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงพัณณิตา

โชติช่วงทวีทรัพย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงอาฐิติญา กาวิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงพิมพ์พันธ์ พันธ์กสิกรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายวัทธิกร สุยะปน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงณัชชา นาคพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงพิชชา ใจชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงสิริกร ติยะสันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงรัตนณิดา สายต่างใจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายธีรภัทร สิงห์คำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ยุนรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายภูวนัย คำไอมาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายอนันต์ หาวัน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงสุภัสสรา มันจิตร

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงปาลินี สุยะมัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงนันทิชา กาละภักดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายธนโชติ แก้วทรัพย์

๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายธีรธัช มาเตียง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายนิพิฐพนธ์ จันปา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายอธิพันธ์ อนุชน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงเกวลิน มาเตียง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงภัทรีภร หาวัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงสุพิชชา เฮียงสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงอรปรียา ท่าฉลาด

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายศุภากร ฟนเฝอ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๕
นางสาวเกศศิริ วิชาราช

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๖
นายกนกศักดิ

์

แก้วแสนตอ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๗
นายวิศว มะทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๘
นายเลส่วย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงวิชุดา สองยางเจริญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงสายบัว เหนาะแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายชนะชัย ไม่มีนามสกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงอุมาพร คีรีสุธาลัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๓
นางสาวจีราพร พิชิตยอดพนม

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงน่อแอ้มู ไม่มีนามสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงมาลาตรี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงวิยดี รุ้งพนาวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายจิโรจน์ อรุณอร่ามศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงลานนา บ้านนาจรูญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงเบบอพร ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายกฤต ดวงแก้วนภา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายธีรเดช คีรีประภาส

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงอรทัย กวางเก่งกล้า

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์

ปญญาวาทิตาพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายสาริน ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๕
นางสาวมยุริญ ปาเตียง

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงศิรดา แสงร่มเย็น

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงน่อล่วยซะ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายปติ หล้าหลวง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายบุญชู เพชรมงคล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงมะละนวย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงตอเต -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงกรกนก อมรวิวัฒน์กุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ใจ ชัยยจินดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงสะซุย -

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๕
นางสาวนารี สกุลวนาดอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๖
นายอนุวัฒน์ สุขสมบัติธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

สิงห์ดิเรก

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงอุษมา รักษาไพรดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงอารยา อากาศสดชืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายพะเหย่ลอย จรัสศรีอุดม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงทิพย์ประภา สวนมะพร้าว

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๒
นายนรินทร์ ไพรมหานิยม

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๓
นางสาวประภัสสร รักษานำใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๔
นายจักรวาล ตระกูลเชียงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๕
นายอุดม ไม่มีนามสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๖
นายพงษ์เทพ

สายธารเมตตาจิต ๐๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายคณิน วนาวีระกร

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงปรียา อนันต์ไมตรีพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๕๙
นางสาวทิพปภา เวียงกุมภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงธัญสินี ลออสกาวเดือน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงนิตยา โชติรสสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ฟาพนาเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๓
นางสาวจันทร์ระวี รักษานำใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงจารวี รุ้งพนาวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๕
นายชนินทร์ มนต์เมตตา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๖
นายลุดี กวางเนตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๗
นายอะตา กวางเนตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ สิงห์ดิเรก

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงมาริณี ไม่มีนามสกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายพลวัต ฐิติพนาวัลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๑
นางสาวพอดา พนาพัฒนากุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ ทีปสารกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายภากร อรุณอร่ามศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๔
นายวีระ พนาพัฒนากุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงยุวดี เอกชนะศึก

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๖
นางสาวระพีพร กระทิงเก่ง

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงวันทนา สันติมวลคีรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงวรรณา ไกรบรรพต

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๗๙
นางสาวประนอม รักษ์ชูเกียรติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงจิดาภา มรดกพนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงวารุทัย เก่งรุ่งชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงพัชรีย์ คีรีชวลิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงณัฐชยา วนาพาพบสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูผาขวัญข้าว

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๕
นางสาวมณฑิตา อรุณอร่ามศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๖
นายอภิชาติ โชคชัยภิญโญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๗
นายธวัชชัย ซ่อนกลินไพร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๘
นางสาวปนัดดา กิจการพันทวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๘๙
นายสุรศักดิ

์

สารกิจถาวร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๐
นายชาติชัย พรานพิชิตไพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๑
นางสาวอาภรณ์ สมใจไพรพฤกษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๒
นายอภิรัตน์ กูลนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๓
นางสาวมลฤดี อาญาศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๔
นางสาวแก้วตา ชืนหมอกจันทร์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๕
นางสาวสรัญญา กวางเก่งกล้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๖
นางสาววรรณา จันทิพย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๗
นางสาวม่านฟา รักชาวเขา

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๘
นางสาววันเพ็ญ วังลอยชาย

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๓๙๙
นางสาวบุษบา ทศวัตรเรืองรอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๐
นางสาวอรนุช ศักดิศรีนิรันดร

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวนภาพร วรรณอาวรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวพิมพ์ใจ พรไพรพนาดอน

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวนวรัตน์ ปฐพีคีรีรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๔
นางสาวนวพร ปฐพีคีรีรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๕
นางสาวศศิธร กิจการพิสิฐ

๐๑/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายมงคล นวคุณยิงยง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงสุมาลี จอมแดนนา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงณัฐญาดา ศักดิสกุลไพสิฐ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงสาวิณีย์ ศิลธรรมคนาไพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงสุชาดา เสือบัญชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงกนกพร วนาสรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายชูชัย เกษมสุขไพศาล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

เทียมพิมานคีรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักเผ่าชาวดอย

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงจิรัชยา ศุภกิจก้องสกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา ไพรพุฒิธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงอารยา หนึงวนา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงสุธิดา เวียงวิชชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายชวกร สันติดงสกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงปุณยาพร เสือบัญชา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงนวพร เฟองพงศ์พนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เสือบัญชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายอำพล โกศลวิชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงวรนุช ไพรแสงแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ไพรมนิส

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงดวงพร สันติดงสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงมยุรี จอมแดนนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายณัฐพล เกษมสุขไพศาล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงสิรินทรา วนาวีระกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา วังนำชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงจันทร์พร วนาสรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงนันทิกา เกษมสุขไพศาล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงชนิพร ศุกิจก้องสกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงแวววดี สันทัดพนาไพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงคือแฮ สุขสราญใจ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงพรมา -

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายเมธี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงเตือนใจ เกษมธัญญกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงวิมล รักสดใส

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงอรอุมา เกตุประจัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงเยาวเรศ เกตุประจัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงจันทร์สุดา เกตุประจัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงวิลัยวรรณ วนาวีระเกียรติ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๔
นางสาวนภาพร วนาทวีทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงวนิดา วนาเฉลิมทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายสุจินรักษ์ พุฒพิชญา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายสุธีรัตน์ ก้องคีรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงพรพรรณ สุขสราญใจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เทียมพิมานคีรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา เสือบัญชา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงสุจิตรา วงษ์จำเนียร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา วงศ์เกริกหล้า

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายไพรวัลย์ รักแผ่นดิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายกำธร บุญคุณยิงทวี

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายสมชาย จอมแดนนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายพรศักดิ

์

จาริกคีรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายรัฐปกรณ์ สันทัดพนาไพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายชวลิต สันทัดพนาไพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงวิไลพร ชาญชาติพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงจันทมณี สันทัดพนาไพร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงนรมน ไพรพุฒิธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงพชร คัมภีร์อาญา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงสุภาวดี เกษมธัญญกิจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงศศิวิมล เฟองพงศ์พนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ เกษมธัญญกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายเทิดศักดิ

์

วังอาชา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงพรศิริ ลอยทู

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงวาสนา เรืองพนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงแก้วตา ลำธารไพร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา เรืองพนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายชนพงษ์ สงวนศรีสกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายศราวุธ วิเชียรชัยคีรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงชลาภรณ์ หนึงวนา

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายอารุณ วนาทวีทรัพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไพรอำนวยพลอย ๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงจิราพร เอกอุทัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงอังคณา มรดกบรรพต

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายปติพล วนาผาติกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายปติภัทร วนาผาติกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงชุมพร ขยันกิจกิจมงคล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงพิมพ์พร รักสดใส

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงตะวัน กนกพลสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงนลัทพร ไพรพจนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายวิษณุ ไพรพจนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๕
นางสาวพรพิมล -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายธวัชชัย วนาผาติกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สิงห์ชูชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงจุฑามาศ วนาเฉลิมกิจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงกัลยากร สันติดงสกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายศิริชัย วนาสรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงบุญมี เวียงวนากร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายภูธน ไพรพุฒิเวช

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงพรฟา เกษมสุขไพศาล

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ เกษมสุขไพศาล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๕
นางสาวนิตยา ทรัพย์เหลือแสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงดวงดาว เสือพิสูตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงสมใจ ธนาเรืองอนันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายยงยุทธ วิทูรแดนไพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงกีรดา วนาอากร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงนันทิชา สาธิตบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วิทูรแดนไพร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๒
นางสาวแปะขะ จอมแดนนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงวรรณนภา ศิริเรืองไพรวัลย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงอารียา บัวตูม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๒๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงฑาริกา อยู่กันทรากร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ มิเง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายศุภชัย ไพโรจน์วิรุฬห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายปฏิหารย์ มนต์หิมพานต์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๐๙
นายจอโพดา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงฉันทิศา ไพรแสงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงสุพอ คัมภีร์อาญา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๒
นายบุญเสริม เสมาคีรีกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๓
นายประเสริฐ เอกพรรณา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๔
นายสุเทพ กุศลมณีเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายวรพงษ์ กมลวรรณพนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงรุ่งนภา เกษมธัญญกิจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสือบัญชา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เสือบัญชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงรัตนา ไกรขจรกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงกมลวร มรดกบรรพต

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงญาณี ทะเลสิงขร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงอรุณี วิทยาศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงพรทิพย์ กนกพลสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงสุกัลยา เกษมสุขไพศาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายวิเชียร กวางเนตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๖
นางสาวโสภิดา เสือบัญชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๗
นางสาวสมจิตร สันติคงสกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงจันฑภา ศักดิสกุลไพสิฐ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงทุหมืย

่

จอมแดนนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายศรันยู อยู่กันทรากร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงเขมิสรา สันทัดพนาไพร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายบุญเลิศ ราตรีคีรีรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย เสมาคีรีกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายณัฐพล -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงจารนัย เวียงวิชา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงนันทพร ตรีสุรผลกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงสุนิสา ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงปป สุขสราญใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงล้าดา เวียงวิชชา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงดีพร สันทัดพนาไพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๑
นายบุญชู เอกพรรณา

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๒
นางสาวนิภาพร ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๓
นายชวลิต อิมสะอาด

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงน่อเตอะมี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงมึมึ เกือธวัชชัย

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงอัมพร ตะวันอัศดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงปยะมาศ วนาวิจารณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงจิดาภา คำแก่ว

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงนงนุช อาญาลำเลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงชดากรณ์ วงษ์จำเนียง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๑
นางสาวจันจิรา สันทัดพนาไพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๒
นายสุรศักดิ

์

ไพรอำนวยเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๓
นายสมจิตต์ สันทัดพนาไพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๔
นายถาวร หนึงวนา

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๕
นายวินิจ สัดทัดพนาไพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๖
นายเอกภาพ เดชอรชุน

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๗
นางสาวสุชาดา ชาญมหาสกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๘
นางสาวชไมพร ไพรโรจน์วิรุฬห์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๕๙
นางสาวนันทนา นาคาม้วนหาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๐
นางสาวทีพอ สุขสราญใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงฉวีวรรณ วิเชียรชัยคีรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงนำฝน สันทัดพนาไพร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงสิริประภา สันทัดพนาไพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายการุณย์ สรรพยาบรรพต

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงพลอย คงรุ่งจรัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงกณิษฐา เฟองพงศ์พนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงอารี วรรณสารคีรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๘
นางสาวบงกช จันทร์แสนสวย

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงวรนุช ชมจันทร์อนันต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายสันติ คัมภีร์อาญา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๑
นางสาวเสาวนีย์ เอกสาธก

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๒
นางสาวนภา เอกสาธก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงศุพรรณิการ์ เสมาคีรีกุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงสุพิณ จาริกคีรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๕
นายวันชัย รักแผ่นดิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๖
นางสาวอมีนา วนาอานนท์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๗
นายชาติชาย ม่านไพรพฤษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงรัชฎาพร อัศวินภูเขา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงสุจิตรา เอกหทัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงดวงเนตร เกษมธัญญกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๑
นายวิทูนย์ ลอยทู

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๒
นางสาวฉวีวรรณ เกษมสุขไพรศาล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๓
นายออบอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๔
นายรักชาติ อยู่กันทรากร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงศรีไพร อุดมรักพันธ์พง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๖
นายกิตติภพ เลิศลำสุริยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๗
นางสาวน่อมึคือ -

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงกิติมา เสือแสงเสริม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๘๙
นายสุรพงษ์ นาคาม้วนหาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๐
นายวิชัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงพิลาวรรณ เอกสาธก

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายอาทิตย์ ลอยทู

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายสุธี คีรีคัมภีรภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๔
นายพาพึลึ จอมแดนนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๕
นายอัครพล กระสินธุ์สุขสันต์

๑๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงปยดา รักสถานกำเนิด

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงแขะแขะมือ ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพรนีรชาติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายไพรเนตร ไม่มี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายวีรพัฒน์ รักสถานกำเนิด

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายจอทู ไม่มี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายชยณัฐ เวียงวีระชัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายดิดิ

๊ ๊

ไม่มี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายทศพล แสงส่องดาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายธนพล ดอยสกุลไกร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายพาเดแฮ ไม่มี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ มณีจินตนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายภูมิทัศน์ ไม่มี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงมึคี ไม่มี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายยศพล พลากิจจรัสแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายวัชพล ไม่มี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายสมศักดิ

์

คุ้มแสนแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ไม่มี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เวียงวีระชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงจันทนา สมบัตินิรันดร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา เวียงวีระชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงจินดาพร รักสถานกำเนิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงฐิตาพร บันเทิงไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงณัชชา เวียงวีระชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงพรสินี รักสถานกำเนิด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงมึลาเพ่ ไม่มี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงยุวดี พนากิจจรัสแสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงลัลนา ไม่มี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไม่มี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงศรีทอง พลากิจจรัสแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายยุทธจักร์ ก้องคีรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงเขมจิรา อาญาสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงรสกร -

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายโกวิทย์ -

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายไกรสรณ์ สิริสันติวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

ลีลาพัฒนาคีรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายธีรภัทร ชัยปฐพี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายนพคุณ -

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กชายนวัช สันติดวงกมล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายพีรวัฒน์ -

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๖
นายสมเพชร -

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายสายฟา -

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายสิทธิชัย -

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายเอกมัย -

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

รุ่งรวีส่องวนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงกวิตา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงกานต์สุดา -

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงอีพอ คีรีรัตนไพบูลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงซีดี -

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงธีรดา รักสายสกุลทวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงนริศรา -

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงน่อพอเจ -

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ -

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงนิชดา วงศ์เอกา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงพรนภา หลบหลีก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงพอเก่เละทู พลากิจจริสแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงวรางคณา พลากิจจริสแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงศศิภา รักเสือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงศัสนีย์ -

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงสกุนา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงสุนิสา ศิขรปยะไพร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงสุมิตรา -

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงสุรีญา -

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๕๙
นางสาวสุรีพร -

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๐
นางสาวสุรีรัตน์ -

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงเขมิกา ชลชิดพนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงชีวาพร วนาทัศไทย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงแฮซาฉี

่

ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงสวรส ไม่มี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงน่อเหม่ทู ชัยมงคลวารี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายกันต์ ยอดกลยุทธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายจอแก๊ะพอ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายจอคึ ไม่มี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายจอโพดา มณีจินตนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายชินกฤต บันเทิงไทย

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

รักสถานกำเนิด
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายธนพล รุ่งรวีส่องวนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ สวัสดิพลชัยเดช

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายพาสะคือ ไม่มี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายอภิรักษ์ พนาพิสัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายฤทธิไกร ชัยมงคลวารี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายวรเทพ คีรีรัตนไพบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายหม่อย้อโหล่ย วงษ์คณิศร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงกฤติกา หลบหลีก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๔ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงกะเลพอ ไม่มี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงคึกะปอ ไม่มี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๒
นางสาวจิบืวา

๊ ๊

ไม่มี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงดวงดารา ดอยสกุลไพร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงดาริกา ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงทองสาย เวียงวีระชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงธนพร ก้องคีรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงนฤมล วงศ์โบบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงน่อเชอวา คงวุฒิพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงน่อทูมี ไม่มี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงน่อปป ไม่มี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงนันท์นภัส เวียงวีระชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงพอคึซี ไม่มี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี พลากิจจรัสแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา ไม่มี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงมลฤดี ไพรนีรชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงมะณี ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงมาริสา ไม่มี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงมึเด ไม่มี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงอังคณา ไพรนีรชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงเมทิณี คีรีไพบูลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงวาสิตา บันเทิงไทย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงสุณิกา ไม่มี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงสุนิดา ประทานกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงอรนุช เวียงวีระชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงอริสา ปรการสกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๖
นางสาวอารีรัตน์ พนาพิสัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงน่อเลอเก่อ ไม่มี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงสุดาพอ ไม่มี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายฉานุกุ่ ไม่มี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายสุรชาติ วนาโรจน์สกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๑
นางสาวน่อมึดา ไม่มี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๒
นางสาวมึน่อฉิ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ครุฑสวัสดิชัย

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายจอเมะมู -

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๕ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายจิรพัส วงศ์ประภาคาร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายโชคชัย ไม่มี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายเดชา ไม่มี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๘
นายพาแข่ ไม่มี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายพีรพงษ์ ไพรนรนายก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายเวหน่าย ไม่มี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงกะโซพอ ไม่มี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ประภาคาร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงเกตุมณี อุทกคลาดแคล้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงจารุณี จาตุรนต์กำธร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงจารุรัตน์ จาตุรนต์กำธร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงจิตรานุช รักสวนสัก

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงนานุ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๘
นางสาวแบแยะ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๒๙ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ไพรนีรชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงพอแบลเซ ไม่มี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงพอเลวา ไม่มี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงพัชราภา รักสถานกำเนิด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงมะเคโอ ไม่มี

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงรัญชิดา ไพรนีรชาติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงลาเปอยพอ ชัยมงคลวารี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงวาสนา ทะเลกว้างไกล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงศิวิไล รักเสือ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงสุรีพร ไพรวันสาธิต

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงสุวรรณี มุ่งมันสกุลวงษ์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงเอเอคึ ไม่มี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงสิริญา ไม่มี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๒
นางสาวเคยีเช วงษ์วารีสมบูรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายสุพรรณ ก้องคีรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๔
นางสาวมลฤดี เวียงวีระชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงพัชรีพร พลากิจจรัสแสง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงดวงพร พนาธัญญกิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงมีเทพอ ไม่มี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงมะซุพอ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายดิทูวา

๊

เวียงพันสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๖ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายมนัส มณีจินตนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายนิติธร พลากิจรัสแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายคณาวุฒิ ก้องคีรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงสาวิกา ชัยมงคลวารี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงวิภาพร มณีจินตนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงทีคึพอ ดุษฎีลำ้เลิศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงจริยา คุ้มแสนแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ พรกิตติรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงคีหล่าทู ไม่มี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายสุทิน เวียงวีระชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ วงศ์โบบุญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายญาณรุตม์ สุดาดอกฟา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายชัยวัตน์ อ้นน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายสาริศ หลบหลีก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อาญาสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงพอแอ้ซี ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงอรพรรณ พนาพิสัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงดาเซ ไม่มี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงชนากานต์

ดาวเรืองส่องแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายโชคทวี พลากิจจรัสแสง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงแทนดวงใจ ไพรนรนายก

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงฤทัย หลบหลีก

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงโสภา อาญาสิงขร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงน่อแง ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ มาตุรงค์สงวน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายธวัชชัย คีรีไพบูลย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงแก้ม ไม่มี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายเทวัน ไม่มี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายรัชพล ชัยมงคลวารี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงน่อพอเจ ไม่มี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายตรีวิทย์ จิตราวงษ์สกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงอรณี อาญาสกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงน่อมึดา ไม่มี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายจอเมแทะ ไม่มี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ไม่มี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๗ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงสุทธิดา มาตุรงค์สงวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงสุธินี ปรการสกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงพรนภัส ไพรพิมล

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายจอแอ๊ะโด๊ะ รุ่งรวีส่องวนา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายแอ๊ะโด๊ะพอ ไม่มี

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายพาชะดี

๊

ไม่มี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงวิมลวรรณ ดอยสกุลไพร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงมะสายี

่

ไม่มี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๓
นายนาคา ไม่มี

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายกวิน ไกรบรรพต

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๕
นายจอเคโท้ ไม่มี

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายจอซะเย ไม่มี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายสุทิตย์ รุ่งรวีส่องวนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงซนาเว ไม่มี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๗๙๙
นางสาวเชโย่พอ ไม่มี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงฐิติมา เวียงพันสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงดาละทู ต้นนำดอย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๒
นางสาวน่อปอมอ ไม่มี

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๓
นางสาวน่อเลอะ ไม่มี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงปทมพร ไพรนีรชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงมึเกทู ประเสริฐอมร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงสุชาดา ไม่มี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงปญญาพร โกศัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงอรวรา โกศัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายสุชาติ ใจปง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงวาณี ชัชวาลวงศ์บุญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๑
นายทวีสุข ชัยมงคลวารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๒
นางสาววรรณศา หลบหลีก

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๓
นายสมบูรณ์ สกุลจีรเดช

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๔
นางสาวศรีไพร ไพรนีรชาติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๕
นายธีระพงษ์ ดำรงสกุลมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๖
นางสาววิภาพร บันเทิงไทย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงภควรรณ จรคีรีกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายสิริวิชญ์ มณีจินตนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๑๙
นางสาวกะโซ่พอ ไม่มี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๘ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงกวีรัตน์ ยอดกลยุทธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๑
นางสาววงศ์มณี ครุฑสวัสดิชัย

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงพัชราภา ไม่มี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายพนาวัลย์ ไม่มี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๔
นายแบล๊ะวา ปนภูผาดำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายพลศิริ คีรีสิริรุ่งเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายแตเด ไม่มี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายสิทธิชัย ร่อนปอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กหญิงบุญตา ไม่มี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๒๙
นางสาวน่อพอคึ ไม่มี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงดอกบัว ไม่มี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายพงษ์อาทิตย์ ยอดกลยุทธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงชะทูพอ สิงห์วโนทยาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๓
นางสาวแลแล่อู รุ่งเรืองจารุกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายสุรชัย พลากิจจรัสแสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๕
นายพาคะนา มณีจินตนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายสมบัติ อาญาสิงขร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายธนชัย วงศ์เอกา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๘
นางสาวพอเชอวา ต้นตระกูลนที

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๓๙
นางสาวแพรวพราว วิทยาวงษ์กูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ศันสนะพงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงกัลยา กรเอียมเกษม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงเซคึพอ ไม่มี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงณัฐพร ดอยสกุลไกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงวิภาพร รักสถานกำเนิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๕
นางสาวมะชิละ สิงสกุลวาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๖
นางสาวมึชู ไม่มี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ประกิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๘
นางสาวแบละชิ รุ่งรวีส่องวนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๔๙
นายสุทธิพงษ์ สืบสกุลพนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๐
นางสาวสุภาพร ไพรนีรชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงเคเมพอ ไม่มี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๒
นางสาววารุณี วงศ์โบบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงสิริมา ไม่มี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายจิรพนธ์ สมบัตินิรันดร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๓๙ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงวรัญญา ฟาอนันต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายประเสริฐ รักเสือ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงวันวิสา ศิลปาภาพ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายอัครชัย แสงชูเกียรติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๕๙
นางสาวกายจนา กามาด

๒/๐๔/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๐
นางสาวกุมารี นทีพิทักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๑
นางสาวจิตตรีรัตน์ คงดี

๑๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๒
นายจิระพงษ์ ชมกลิน

่

๙/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๓
นางชดารัตน์ นนทะคำจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๔
นายชยุต วงศ์ษายะ

๑๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๕
นายชัยวุฒิ นามะกุณา

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๖
นายชุติพงศ์ เนตรเปา

๕/๐๙/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๗
นายณัฏฐ์ ภทรวิสิทธิเมธี

์

๒/๐๙/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๘
นางนงนุช รอดทุกข์

๑๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๖๙
นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชย

๗/๐๔/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๐
นางสาวนรีรัตน์ ยาเถิน

๘/๐๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๑
นางสาวนิรชา อินปน

๒๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๒
นางสาวปฐมาวดี มูลวัน

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๓
นายประคอง ศรีบุรี

๑๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๔
นางสาวประภัสสร พงษ์ทอง

๓/๐๙/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๕
นางสาวปริมประภา พรมแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๖
นางสาวผดากุล เย็นสุหัส ๕/๐๙/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๗
นายพงษ์ศักดิ

์

ปนต๊ะ

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๘
นายพิวิฒน์ พึงหวาน

่

๕/๑๐/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๗๙
นางมาลินี ดอยสกุลไกล

๑๙/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๐
นางรัตติยา ตาทิพย์

๘/๐๓/ ๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๑
นางสาวรุจิรา บุญหล้า

๙/๐๗/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๒
นางสาววนิดา เนือศรี

้

๑๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๓
นายวรพงษ์ มันคง

่

๑๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๔
นายวรพจน์ สุนันทา

๑๓/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๕
นางสาววรรณิษา ใจเสาร์ดี

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๖
นายวัฒนาวุฒิ ท้องฟาสีคราม

๓๐/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๗
นางสาววาสนา ภู่วัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๘
นายวิชา ใจแก้วทิ

๒๕/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๘๙
นายศักดิศรี

์

ตันคำสืบ
๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๐ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๐
นายศุภากร เนตรผา

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๑
นายสมชาย พรมตรุษ

๒/๐๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๒
นางสาวสายฝน ประชุมศรี

๖/๑๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๓
นางสาวสุนิสา พลตรี

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๔
นายสุรพงษ์ ชีวีสันติสุข

๒/๐๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๕
นางสาวอัมภฤณ ทองศักดิแก้ว

์

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๖
นายอุเทน ต๊ะมูล

๑๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๗
นางสาวศุภัชชา เอียวงษ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๘
นางสาวเดือนเพ็ญ คำหล้า

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๘๙๙
นายโอภาส อาชนรากิจ

๔/๐๘/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนคำ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงเอเอ -

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงน้องเล็ก -

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายเนตรชนก กองลาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายไพฑูรย์ -

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงพรทิตา เครือสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

-
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายน้อย -

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงกณิการ์ ดารดาษสินทวี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงจิรภิญญา ยางดี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงนันทิตา เบหลงตรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงสิรินทรา มนตรา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงสุทธิดา กุยสุวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีสมดี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงอทิตยา อินทรวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงอุทุมพร ปนสีคำ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงขวัญใจ -

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงสุวนันท์ -

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงวาสนา -

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ คำลือ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ ยอดวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงวิจิตรา โคสา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงสุรัญญา -

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงกาญจน์ -

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงสายฝน -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๑ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายนิพนธ์ -

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงแพรวา ยุทธสกุลนที

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงอภิญญา ชำนาญพงไพร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดนุพงค์ลิขิต

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงมือพอเจ

่

-
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล ดอนชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายเมธา ธารานพคุณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงธนาภา ไม่ทราบ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายกิตติกรานต์ อุดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงนฤมล ชำนาญพงไพร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๕
นางสาวเบญจวรรณ นนท์ประทาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงปองไพร -

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๗
นางสาวสุนิตา ไม่มี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายธนกิต สายยิม

้

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายศิลา นิมมัง

่ ่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี ปนมณี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงวิสสุตา จิวสายแจ่ม

๋

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงชนุตา อิมเอียม

่ ่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงชนาภา เพ็งอำไพ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงดรัลรัตน์ เนืองโพ้ง

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายเดโชชัย ดีเมฆ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงธนพร อยู่เลิศลบ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายโกมล โมมีเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา มิงทองโต

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงจิดาภา แพงมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงโศรดา พึงทองคำ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงนิจจารีย์ ดีเมฆ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงชนัญชิดา จันมาก

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงอรวรรณ

ตระกูลพิชญ์พงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงรัตนาวลี แตงบุญรอด

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายปณชัย อยู่จุ้ย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายศักดิพัฒน์ เพ็งอำไพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายรุ่งนิรันดร์ ปานแผน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กชายธนัท อินปาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๒ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายปญญวัต อยู่จุ้ย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายณัฐพล สอนบุญเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงศิรดา นวะแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงพิมพิศา ชัยเรืองรอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงชัญญานุช เสาร์สิงห์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงมะลิวรรณ จันทร์มีแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เขียวบาง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงเปมิกา สายยิม

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายศุภการณ์ แสนมะฮุง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายณัชพล อินหมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายรัฐภูมิ อินหมี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายชโนดม สอนผุย

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายเจษฏาภรณ์ มิงทองโต

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงธีรดา จิวใสแจ่ม

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงญาณิกา นาคแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงปวีณา เขน่วม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงอาศิรา เขน่วม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กชายอนุชา หมีอินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อิมเอียม

่ ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายภูชิต เขน่วม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายภาดล อ่อนเนืองเพชร

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงชลลดา มิงทองโต

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงยุพิน อิมเอียม

่ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงเกษฏาพร อ่อนเนืองเพชร

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงณัฐพร กองละคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงเมทินี ดีเมฆ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายฤทธิไกร ม่วงมิตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อ่วมทองสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๘
นางสาวนิรัชพร คำเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขำมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๓ / ๑๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ แตงบุญรอด

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง วัดชัยชนะสงคราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตาก  ๑๔๔ / ๑๔๔

้
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