
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๓,๒๐๙ คน ขาดสอบ ๖๗๒ คน คงสอบ ๒,๕๓๗ คน สอบได้ ๑,๗๐๑ คน สอบตก ๘๓๖ คน (๖๗.๐๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ จะเตาะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกัญจนพร จันปาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หม่องเผ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกิตติพิชญ์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกิตติมา สีมี

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกิตติยา ปานทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงขวัญนภา จุ้มอ้าย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงจรณา แซ่ยิงจา

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายจรูญโรจน์ สังข์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงจิตรกัญญา โคจร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายจิรเมธ อำอิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์ชารีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ปลืมเย็น

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทะสังขาร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายณัฐพงศ์ สิติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายณัฐพล หาญอยู่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ มีปญโญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายตรีทเศศ ปนเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงตวิษา ขัวคีนี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงถิรพร มูลแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายธนพล สิงห์คำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายธนโชติ แซ่ท้าว

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ธงชัยพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๔
สามเณรธีระพงษ์ บุญยืน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายธีรเทพ สาระแนม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายนนทกร อรกูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ เขียวคุ้ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายนุชา ดีอยู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงพจนา เล็กกลิน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายพรชัย จันทร์มาก

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงพรฐิตา สาระแนม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงภัคจิรา ออมสิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงภัทรวดี ทองแดง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายภูวนาถ จันทร์ไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงมัลลิกา เนืองดัด

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงวรรณิดา แสนโท

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงศิริพร มูลเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุพรรษา สายสุด

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายอดิเทพ อินทสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สรวงศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงอรนภา พูลงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอรพรรณ ทองยศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายอรรถชัย มานัส

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงอรวรรณ ทองยศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงอัญชลี ศรีมาลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงอัมรา ทองดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายอานนท์ อรุณการ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงเบญจมาศ เอิบอิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายเอกชัย แซ่ท้าว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายไชยวัฒน์ แสนยะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงกมลพรรณ จันทิมาล

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายคามิน แสงท้าว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงจันทกานต์ บัวคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงธัญชนก มาตบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงธัญรดา ทำสีนาค

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายพงศธร พงษ์เสือ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ คันโท

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายพิชิต วันจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๐
สามเณรยอด ชัยแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายวุฒิกร ก้อนเกตุ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงศิริวจนะ เครือแส

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงอรณิช ปอก๋อง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๔
สามเณรเจตพล ต่ายผา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทังทอง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๖
นางสาวดารารัตน์ ยศสมุทร

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๗
นางสาวทิพวรรณ บุญเม่น

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายนิชา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงปริญญา ศาสนะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ วิลัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงวาสนา นามลาด

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงวิชญาดา ริดอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงศิริประภา มังละมูล

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายอนุชิต หมืนตุ้ม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๖
นายเฉลิมวงศ์ อ้นจ้อง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๗
นายโชคชัย ศรีประมาณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงโสรญา มะโนสอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๗๙
นางสาวกมลชนก ดีปานแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวทิพวัลย์ พุ่มสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๑
นายศรรัก ยอดสนิท

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวกันยาพร สร้อยเพชร

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๓
นายเกียรติศักดิ

์

พุ้ยมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวนันทวัน สรวงศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวสุธิตา พันธ์พืช

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวเนตรดาว แซ่แต้

๑๙/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวอังคณา อินธูป

๐๗/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงรัชนีภรณ์ คนซือ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงเสนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงภคพร ยศปญญา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุพิชญา ฟกทองอยู่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสัก วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพ็งอำไพ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทองโม้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ ลับแล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงวรรณิษา สวยแท้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงวสิตา พุ่มนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ คงโต

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๐๙๙ เด็กหญิงหริญลัญฉนา
อิมเอียม

่ ่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอริษา วุ่นแม่สอด

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงจิราพร วงษ์จันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายมงคล ศิริลักษณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ สวาทนุช

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวธนิดา โยธาณิชกุล

๐๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงนภาพร ดอนนารี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายอดิศร ดอนทา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา นารอด

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๘
นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดช

๑๕/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นางณภัทร์ นุสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นางสัจจพร ทองมัง

่

๐๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายณัฐภัทร ชิดกุลพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายวัศพล สุกกัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

ธรรมลังกา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายอรุณวัชช์ โพธา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงกรรณิกา ทองนิม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอรพรรณ แหวเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงกมลชนก ประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงสุมิษฐา รัตนพร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงนริศรา วงษ์เดียด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอภิสรา จิโน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงภัทรมน หมวกสังข์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายปรัญชัย แซ่ม้า

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายเตชิน เจริญผลิตผล

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๔
นายวิศรุต ฝายสัจจะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวจุฑามาศ แซ่ย่าง

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๖
นายชนะชล ขำศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๗
นายอาทิตย์ รุ่งเรือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายกิตติพัทธ์ ฟจัตุรัส

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายฉัตรชัย แช่มชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายจิรกิตติ

์

นนทวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ญาณปญญา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๒
นายธนวัฒน์ ลำภู

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายสุทธิภัทร แสงฟาเลือน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๔
นายธนา คุ้มดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๕
นายอภิวัฒน์ ช้างเนียม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายธีร์ปกรณ์ ประคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๗
นายศุภริชญ์ พุทธวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๘
นายปฏิภาณ แก้วคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายอนุรัตน์ น่วมบุญลือ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายพงศกร เปยเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงนันทกานต์ เชียงทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๒
นางสาวพิพรรธ สุหรา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๓
นางสาวกัลย์สุดา แสนคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวพิชชาภา สุวรรณเชษฐ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๕
นางสาวรัตนาพร วงษ์สีดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงสุธิตา ลาดลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๗
นางสาวณัฐณิชา พรมบุญชู

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๘
นางสาวสุพิชชา จันทร์สายทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๔๙
นางสาวปวีณา ยิมละม้าย

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงสรารัศมิ

์

ชุมภู
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๑
นางสาวชัญญานุช จิโน

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๒
นางสาวพิมพกานต์ เกตุบุรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุพิชญา กับปนะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธงวิลัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงณชพรรณ โข่งศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงซุท เจ๊า

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงเบญญาภา มาเอือย

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภาสวรวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร วัดเชียงทอง  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงกฤติยา ยิงเสมอ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัชชา นิลขลัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สมญา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายพงศกร ยมเกิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายพงศ์พัทธ์ เพ็ชรพิริยะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงวรรณิดา อ่อนน้อม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๕ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงวริศรา แปนพรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงวาลิสา วาลทุม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายคณิศร ยมเกิด

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงญาณิศา มงคล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายยงยุทธ โตงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายสัภยา ยมเกิด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร มันภักดี

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงจิดาภา รามวินิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พลตรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายธีรพงษ์ สุขแดง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ยิงเสมอ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายศุภชัย นาดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสินีนาถ แก้วคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงกมลวรรณ พงษ์นุช

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำภิระแปลง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายกันตพงศ์ ยมเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายจรูญพันธ์ พงษ์นุช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงจิดาภา เพ็งเลิก

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงชญานิน ดีเมฆ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบปาน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงณิชา ศรีเผือก

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายทัตพงศ์ อินทน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายธนกฤต อิมเหว่า

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเผือก

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายธีรเมธ พรมแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงนิรมล ค้อมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงประภัสสร นอกไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายปริทัศน์ งาเนียม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงพรรณภัทร สืบปาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายพัชรพล สียะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงพัชริดา หมูยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงภคนันท์ พุ่มพวง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงภัคจิรา เชียงทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายภูวฤทธิ

์

วงษ์น้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายรัฐพงษ์ พรมแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายลัทธพล บรรจงปรุ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายวสันต์ สร้อยเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอัครเดช สุขจิต

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงเกวลิน คงสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายเอกพล เชียงนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วกลัด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงคชาภรณ์ หยิบรัมย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพ็งเลิก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอัญชิสา บุญธานี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงทิพรดา งาเนียม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อยู่แย้ม

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ลือภักตรา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงฐิติมน ยาหมอก

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงสุภัสสรา จวรรณะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๔
นายชัชชัย แซ่ย่าง

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๕
นายสักรินทร์ เปรมานุพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดตาก วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๖
นายทวีชัย แซ่ท้าว

๐๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๗
นายสมพงษ์ หมูจุน

๒๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๘
นายสมพงษ์ หมวดไธสง

๐๓/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๑๙
นางสาวอรพินท์ ภิญโญฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน เครือมอย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายระพีพัทธ์ คุณชืน

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงกมลพรรณ ยิมสรวล

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงณัชชา โกมลสวรรค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ คุ้มวงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงสิริวิมล หลำพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงอมราพร มาสกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงเหมือนฝน กรรณศร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีขุนด่าน

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายกนิษฐ์กร แหยมนาค

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกรรณิกา ม้าเมธี

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่ลี

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายกิตติพร แซ่ย่าง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ล่อ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายคณิศร เกิดแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ กล่อมฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ย่าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงธนัชพร ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงธนัญญา ย่างมันคง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธนัตถ์ บุตรทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๑
นายนพดล แคระไคร้

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงนันทิชา กองแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงนันทินี สมบัติรักษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๔
นางสาวนิชา แซ่เฮ่อ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงนุชจรีย์ แซ่ม้า

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายบรรจง แซ่ล่อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงปนัดดา ผิวชอุ้ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงปภาดา พรมมาก

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๔๙
นายพงศกร แซ่ว่าง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพงษ์เทพ แซ่ซ้ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงพรรณพัสสา คุ้มวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงพิมพิดา แซ่โซ้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายมิชาเอล อนุสาวรีย์ดอย

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงลี แซ่ท่อ

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงวรรณภา เนตรทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงวิภาดา แซ่ท้าว

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายศักดิดา

์

มันต่าย

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายสิรวิชญ์ คงพิทักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิสระ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวสุรีย์ แซ่ย่าง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๑
นางอารีย์ สิทธิบาล

๑๙/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

วัดประดาง  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายนราธร ด้วงหิรัญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายนพดล ศรีสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายธีรเทพ มณีนารถ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงศศิพร บุตรพรหม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สินธุศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายเจตน์ ม่วงอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายสุรพิชญ์ อยู่สมบูรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๘ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายพิทวัส มันแก้ว

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายพิตรพิบูล มันแก้ว

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ด้วงหิรัญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายปรีชา ชาอุ่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงวิภาวี ชิเนนทร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงสุวนันท์ บุญขวาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์อินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๗
นางสาวณัฐมล ครุธรอด

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๘
นางสาวอังศุมาลี สารสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๗๙
นางสาวธัญญา วงษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วัดลาดยาวใหม่  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายกิตติธัช ทับเอียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายนวพล บัวติบ

๊

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงนิตยา มังเชียง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงมานิตา เกตุชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงลลิตา สุขโข

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงศญามล แตงทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุรีย์นิภา พึงหวาน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงอุมารินทร์ ศรีวิชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงขวัญมนัส จันทร์แจ่ม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงจันทกานต์ แตงทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงภัคจิรา วงษ์จ่า

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงอณิษา แสนเปา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงอริสา กุลฉิม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงกณิกา สภาพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา ปนตา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจปวน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงชฎามาศ แก้วใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายธนากร ม่านเขียว

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงศุภรดา สมบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๒๙๙
นางสาวกรกนก วงษ์มา

๐๓/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวกุลอารี แก้วสุน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาววิยะดา แรมนิล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวอาทิตยา วงษ์จ่า

๑๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ใจเงิน

๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวเตือนใจ แปงวีระ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๙ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๕
นางสาวเสาวลักษณ์ มูลงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๖
นางสาวกรัชกาย คงชนะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๗
นายณัฐกมล ใจมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวนัฐณีภรณ์ แก้วลอยเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๐๙
นายประทีป สาดทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๐
นางสาวภัทราภา บุญช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาววนิดา ใจฉิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๒
นางสาววรรณพร เคลือบวัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๓
นายวรากร สุยะต๊ะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๔
นายวัฒนชัย ทับเอียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาวศศิประภา สุขสุวรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๖
นายเมธี แสนอูบ

๑๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๗
นายจิตวิสุทธิ

์

สุยะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๘
นางสาวจิรัชญา ตาลิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๑๙
นายชุติพันธ์ วันเสาร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๐
นางสาวณัฐรัตน์ ชาญประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๑
นางสาวทัศนีย์ นิลขลัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๒
นางสาวนัทฐาภรณ์ เฮือนตัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๓
นางสาวนุชรี ตันปน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๔
นางสาวปราณี ทิเอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๕
นางสาวพิมนภา คงธงไชย

๑๓/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๖
นายวัฒนพร เห็นชอบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาววันวิสา อำนาจเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๘
นางสาวสุรีรัตน์ แก้ววิชิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๒๙
นางสาวอมรรัตน์ อรชร

๒๐/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวอารยา ทิอุด

๑๖/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๑
นายโกเมนทร์ เพ็ชรคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายราเชน คัมภีระ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงกรกนก ติยะสันต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายนครินทร์ กลำโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายปรัญชัย ฟองสันเทียะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงอภิญญา สุทธะสุริยะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายธนาวุฒิ กอยขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงเกตน์สิรี เพชรน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงเวธนี ใจยา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๐ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ลิมเจริญ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงลลิตา ด้วงทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงเอราวรรณ จันทร์เต็บ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงสกุณา ยาเทียง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แก้วสุติน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงอุรัสยา วงษ์ต๊ะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงโชษิตา หาวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงจัสมิน ลิม

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๘
นางสาวจุฑามาศ แย้มแบน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายอัยการ กมกัน

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวสิริวิมล นันตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๑
นางสาวเจนจิรา แก้วบุดดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาวกาญจนา ไชยวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงกนกพร โพธิอ้น

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ทังคำ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายณัทกร พยัควรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงณิชารีย์ บุญศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงนงนภัส สุนนทะนาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายนพพร เทียงเอม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงศตนันท์ อิมแสง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงศิรดา ขวัญใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐกมล อินแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงทิพย์เมษา แก้วสุติน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงทิพวรรณ ภู่เรือน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงธนพร ปญญาคม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายพิพัชช์ คำชุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายพิเชษฐไชย พิไลแช่มช้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ แซ่เง่า

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายสาธิต ดีทุกประการ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๖๙
นางสาวจินดาพร ปนม่วง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๐
นายณัฐพากย์ สมแหงม

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๑
นางสาวนัทวรรณ แก้งสุยะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๒
นางสาวพนมพร แบ่งปน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๓
นางสาวรวงข้าว ตุ้นคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๔
นางสาวรุ่งฤทัย ชืนประทุม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๑ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๕
นางสาวเมทวี ใจยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๖
นางสาวฉัตราภรณ์ นิธิรุจิราพงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๗
นายฐนา คำมาฟุน

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๘
นางสาวนลินทิพย์ ธนาบริวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๗๙
นางสาวภัคจิรา คำพ่วง

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๐
นายอดิศร พิมพา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๑
นางสาวอนงค์นาถ นบนอบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๒
นางสาวกัญจนพร ปนนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๓
นางสาวณัฐนรี มุ่ยดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๔
นางสาวนำฝน วงค์คำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๕
นางสาวมนรดา ขวัญใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๖
นางสาวสุธิดา กาแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๗
นายนำพุ โอนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๘
นายชัยธวัช กัณทะขัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๘๙
นางสาวจุฑารัตน์ -

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๐
นางสาวณัฐพร คำแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๑
นางสาวเบญจรัตน์ ธูปหอม

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๒
นางสาวปณฑิตา แสงอุทัยทิพย์

๐๔/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๓
นางสาวสุกัญญา อุตทาสา

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๔
นางสาวมณีรัตน์ วารินสุด

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๕
นางสาวปาหนัน ขวัญมัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๖
นางสาวอัญชลิตา เทียงดี

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๗
นางสาวฐิตินาถ ขัดใหม่

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๘
นางสาวพรรณิภา แต้มดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๓๙๙
นางสาวพรนัชชา ใจปนทา

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๐
นางสาวจินทภา วัลละวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๑
นางสาวญาณัฐฉรา โยธา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๒
นางสาวชุติมา บุญมาปุก

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๓
นางสาวศิริพร แสนมี

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๔
นางสาวพลอยพรรณ ภู่คำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๕
นางสาวลัดดาวัลย์ ธรรมแงะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๖
นางสาวดวงกมล วงสาแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๗
นางสาวปยะนุช เก้าพันกร

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๘
นางสาวไอริณ แสงเปลง

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๐๙
นางสาวอรนลิน ใจเถิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๒ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๐
นางสาวนิศารัตน์ ดอยแก้วขาว

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๑
นางสาวอลิษา กองมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๒
นางสาวทิพย์เนตร นนท์คำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๓
นางสาวกัลยกร ปนหล้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๔
นางสาวกนกพร จันตา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๕
นางสาวเกวลิน ดู่เล็ก

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๖
นางสาวปฏิญญา บุญมาปุก

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๗
นางสาวพัชลิตรา วงษ์หาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๘
นางสาวอักษราภัค กันเอียง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๑๙
นางสาววีริศา -

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๐
นางสาวปณิตา ล่าปาตัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๑
นางสาวสุวนันท์ จันตานวล

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๒
นายสว่าง สืบท้าวสกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๓
นายศรัณย์ รุกขสวรรค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๔
นายนราธิป -

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๕
นายรัชกาล วันดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๖
นายภูรี ไชยสุวรรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๗ นายดาเนียลปเตอร์ อดิศร

ไฟยวินเกิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายเอกราช จินรัตนมณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายจิรัตน์ จะสาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ กิมเกถนอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายกังวาน เรียนพร้อม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่จาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายฐิติกร ปราณีต

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายกฤษณ์ รัตนกรญาณวุฒิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายสุวพิชญ์ ศิลากุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายวรัญู สุริยะวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายพุฒิพัชร เมฆเลือนลอย

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายวิศรุต คามณีวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายเปรม ปริญญาธรรมกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายรุจ เหลืองสะอาด

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายภัทรกษิน มาลัยสุขรินทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายธีรภัทร์ เศรษฐติชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายนพพล จันทฤกษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายกิติศักดิ

์

ใจแก้วทิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๓ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายพิริยากร ศิริมน

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายอัครเดช แสงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายณฐภัทร อิสสะรีย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายดุลยรัตน์ โปร่งสันเทียะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๔๙
นางสาวศิริพร แซ่หลี

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๐
นางสาวกุลนันท์ ยะเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๑
นางสาวภัทรีพันธุ์ ทิวัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๒
นางสาวศุภวรรณ ธรรมวิรุฬห์ศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๓
นางสาวประภารัตน์ แซ่ลิว

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๔
นางสาวภิมนพัฒน์ เนียมแท่น

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๕
นางสาวสุพัตรา คำชุมภู

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๖
นางสาวสุรางคนาง ณ  ปอมเพ็ชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๗
นางสาวนีรปาล นับพรอันเลิศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๘
นางสาวนันท์นภัส

เหล่าสินสกุลวานิช ๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๕๙
นางสาวบุญนิสา สิสาธิกรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๐
นางสาวชลิตา แสงจันทร์ไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงคำฟา กาสมสัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงวิภาพร อินอุตมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงธนภรณ์ เทียมทัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุดทีรัก

่

อุ่นใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงภัทรภร เด่นเกศินีลำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วพะเนียง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ฟาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงพาณินี ศรียีฟุง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงธารวิมล จันทร์พรหมมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงนิรชา อยู่มีคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุนิสา ทองละมูล

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ -

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุทราวดี เชาว์สุวรรณวิไล

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงวรินทร สาฉลาด

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงพชรมน ลาวัณย์รัตนากุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงกฤติกา จันทร์สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงกัญญารักษ์ -

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงศรีดา นาแล

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๔ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ นิลประยูร

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทรงสวัสดิวงศ์

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงตติยา เสรีชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๓
นางสาวลลิตา -

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงณัฐชยา อุตะวิใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงพวงเพชร พรมวิหาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๖
นางสาวอรสา รักวิไลแดนปา

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดมณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๗
นายชาติชาย ลอซู

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๘
นายวฤษณิ

์

อินต๊ะแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๘๙
นายวรวุฒิ กันมาเวียง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๐
นายทรัพย์ทวี ศรีโสภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายอนันท์ กันใจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายสิทธิเดช พูลเพิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายธนวัตน์ แสงใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายไกรวิชญ์ สัมพันธ์เจริญกูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายปรีดา ศรีวิสัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายฐาปกรณ์ วงษ์คำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายไพรศาล พรมน่าน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายธัตย์ชรพล คงรักษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายสุชาติ ยิงยง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายอาคเนย์ ศิริวุฒิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่ม้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายจาตุรงค์ (-)

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายสันติ ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายภัทรพงษ์ เก๋วัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายวาสุเทพ ใจกาษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวเกษรา ปงต่อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๗
นางสาวมะลิวัลย์ โยธา

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาวพจนีย์ โฉ่เว

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๐๙
นางสาวบุญธิญา บุญคง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๐
นางสาวจาฑาทิพย์ แสนใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๑
นางสาวอริสา แซ่ม้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๒
นางสาวศศิชา โปร่งสันเทียะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๓
นางสาวพิณนรี สกุลทหาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๔
นางสาวเขมิกา แก้วมูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๕ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๕
นางสาวจุฑาภรณ์ เกียงคำ

๋

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๖
นางสาวนิรมล เยยี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงกาญจนธัช แสงเพชร

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงธัญชนก ฤชุมโนธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงฐิติพร บุญมาก

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงฟาใส ปวงนคร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ วุฒิเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงนภัส (-)

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงกรกนก ภูผากัมปนาท

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงอภิญญา อุไรรุ่งโรจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ไชยศรีษะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงอภิญญา วงษ์ใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงนภเกตน์ เลิศคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงปกิตตา จีคีรีวุธ

๋

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงตุลายา (-)

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงดวงพร ไพรอวยทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงปฐณวรรณ พลเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงปนมณี กันผิวก๋า

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงนิรมล (-)

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุชญา วงค์สว่างกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงอชิรญา เพชรคีรีรัฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงอัมพร จ้อมแดงธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงวาสนา แซ่ว้าน

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงกุลิสรา บุญจ้อย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงณิชา เผ่าสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงนีรานันท์ เล็กไพจิต

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ไกรมณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงชมพูนุช เตจ๊ะมูล

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงอรอุมา เมยขุนทด

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงอรทัย เจตนาเจริญโชติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงเพชรธารา อัศวกัญจน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงชนิสรา จันธิมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงพัชราภา แจ่มเทียงตรง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงนนลินี เชียงแทน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ ละแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๖ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงวารี แซ่ม้า

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงเชษฐ์ริดา แสนคำลือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงพรพิมล ประจวบทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงธิรานุช ขวัญข้าวกานน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงเกตน์นิภา พิมพาเรือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงมณฑิรา สีมูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงฐิติมา อินหลวง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วัดอรัญญเขต  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๗
นายปฏิพล บุญศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๘
นางสาวจิตสุภา บุญอนันต์

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๕๙
นางสาวพัชรพร ตาเบอะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๐
นายศิวกร เอียมละ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายภูรินท์ ดอยทรายทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายธนกร ปญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายวิชญะ เพชรเกตุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายแหลมทอง จิตตรานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายอลงกรณ์ คำวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายกิตติวินท์ อินญาวิเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายกรรชัย เปยมพงศ์ศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายนิยม ไพรแสงทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายธนาภัทร เกษมสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายโยธิน เอียมละ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายอานันต์ ปนติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ แช่มทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายเขตแดน อูปคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายณัฐพล สังเกต

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปนติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายธนชัย ไชยเมืองชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายธนาคาร ทับอินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายชาคริต จันทร์ธิดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายฟารุก แสนนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายสมชาย วรพจน์พาราไพร

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายเฉลิมชัย ลิมวงศ์

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายสุเกษม ปนติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายอธิพร เฉลิมวิสุตม์กุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายกฤษฎา บุญวงศ์เมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๗ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายวายุ รัตนเนตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายวุฒิชัย นวนดิบ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายสมพงษ์ ลือลันขวัญพนา

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

หมอกแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายวรายุส วิใจวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายสาโรจน์ ใจริงกาคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงบุญฑริกา อ่อนละฮุ่ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงครองขวัญ ดิษทับ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงพรไพริน มะโนปน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงรัตน์มณี คำเตจ๊ะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทวีคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงกัลยา ธนเจริญรางกูร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๗ เด็กหญิงทิวาลักษณ์สรา
สีใจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงรัฐกานต์ งามกนกวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รินรส

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ปดสา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงวัชรรีภรณ์ ลุงส่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทิปญญา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงพัดชา สาธุสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ คำปวน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ชคัตประสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงมาลี ลีนนท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงชยาภรณ์ คีรีอารักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงสวรินทร์ ฟูกัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงจันทกานต์ วังใจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงวาสนา แซ่ม้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แผลติตะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ครุฑศรีคง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงธนิตา สหรัตนพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงธีรนาถ ศิริการ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงธนาวดี รองสนิท

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงมาติกา บัวระพา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงทิพย์เนตร วงษ์ลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงมณีศิริ มณีมงคล

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๘ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงชุติมา คำพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงกัญญาภัค พลเสน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงสิรภัทร ทองล้อม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงพจมาน มนัสพร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงวาสนา สิทธิกร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงจิรมาศ รวมเขียน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงจุฑามณี ปนคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงจุฑามาส คำยะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงรสิตา ธรรมรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงรุจิรา ขันเขียว

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงศรินทิพย์ ฐิตาสยะวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงสุธิณี ขจรคีรีกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงใบเตย สุภานัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สายนทีร่มเย็น

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงขนิษฐา หนันตา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงศศิธร แปลงชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ทวีคูณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงวิชญา เพชรเกตุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงร้อยกรอง คำชมภู

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ปรมาภรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกมลนิตย์ ศรีเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงกมลเนตร ศรีเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกมลพรรณ จอมมา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปสมโภชน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงพรณัฐชา สาธุสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงพรไพลิน ทวีอัจฉริยวุธ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงรัชนี จันดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงสุภัทชา คำรินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงอรชร ภิญโญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ปญโญใหญ่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงชุติมา วังขวัญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงพนิดา สิงห์ชูชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงรณิดา วันเจริญใหม่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงมาดี รัตนมณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงปุญญิศา คงด้วง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๑๙ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงโศภิตรา อินต๊ะติบ

๊

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงพันธวัชน์ แซ่ม้า

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงเมทาณี แสงปราวัง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงเมธินี พงเจริญไพบูลย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงวราพร รักษ์ธนสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวโชโช ศึกษา

๑๒/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๑
นายกำไชย มุ่งชนะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงชลและ ชลกานต์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๓
นางสาวซินทวย โรธนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงอิ อิทธิกร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๕
นายมงคล เกตุวงศ์

๐๖/๐๓/๒๔๙๒
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๖
นางเรณู ทองปอน

๐๕/๑๒/๒๔๙๘
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๗
นางจันทร์ดี สิทธิมา

๐๙/๐๙/๒๔๙๐
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๘
นางหอมจันทร์ มวลแก้ว

๒๔/๑๒/๒๔๙๐
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๖๙
นายพิทักสันต์ ปญญา

๐๒/๐๕/๒๕๒๐
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา

๐๔/๐๕/๒๕๓๒
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๑
นางสาวเพ็ญพักตร์ สุรินตัน

๐๒/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๒
นางสาวเสาวนีย์ อินโต

๑๗/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาวพัวยี

๊ ๊

ก้องประภากุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงจันทร์นภา มีท่า

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงจุไรรัตน์ อินอักษร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงชมภู่ จันตา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงพรรษา นาอุ้ย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ เขียวนันใจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงรุ่งมณี นันต๊ะเสน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เจริญบรรเลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงวราพร ทาสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงวาทินี ใจสีคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ฟนเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงชลิตา มีหวัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงดาว มหาวัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงธนวรรณ สวัสดิบริรักษ์

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงธนารีย์ สำรีเกตุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงปพิชญา ช่างธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายศักรินทร์ ลือชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๐ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงอนิชา เวฬุวนารักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงอรพิน คงทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายเอกพล พรมมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงแอน อุ่นคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายกฤษฎา เมืองเพชร

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายดนัย ไม่มี

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๖
นายทุติยพัน วงษ์กาด

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๗
นายสุรชัย เขาแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๘
นางสาวจันจิรา ปะระวันนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๖๙๙
นางสาวนนทนี แก้วอินต๊ะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๐
นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ย่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๑
นางสาวเสาวณีย์ พัฒนกิจอาชา

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๒
นางสาวกนกวรรณ นันทะขัด

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๓
นางสาวสมฤทัย สิวันทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๔
นางสาวชลวนารักษ์ ตาแส่ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ ปะระวันนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงกาญจนา แก้วตา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงจันทนา นันทะใจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงจันวิภา นันทะใจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี โลจายะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงปริญญาพร อ่อนประดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงพรนภา สุริยะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงพันธิตรา ใจอาสา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายวนัสนัย ใจเถิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พูลมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงสิริปาน สุภเสน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๖ เด็กหญิงสิริราชวรินทร์
กันเอียง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา ศิริเมืองมูล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายกัณฑ์อเนก พึงเจียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงฐิติพร ลีเลียง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นันทะใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายยศกร ปนสา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายรัตนชาติ ร่มเย็น

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายวีระณัฐ ปญญา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๔
นายอุเทน แสนกิติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๑ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๕
นางสาวชมพู่ ดีแขก

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายชานนท์ สมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงทักษพร พิทักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงทัศพร แสนกิติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงธนภรณ์ เงินยางแดง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๐
นางสาวนันดา ธารา

๒๗/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันต๊ะคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงนิตยา จันทร์แก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญสอน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงบัวลา นุ่มคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๕
นางสาวภู ธารา

๑๒/๐๗/๒๕๓๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงวิรัญญา ดีแขก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงสกลสุภา สีแหง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงสุริวิภา บุญศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงอรพรรณ ใจน้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สิงห์สนัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๑
นางสาวเพ็ญพรรณ ธรรมขัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงแสงจันทร์ โยธา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงกำไล -

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทุ้ยแป

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายณัฐพล พูนมะดัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงนำหวาน -

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายปราโมทย์ ภูวิใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายพงษ์สิริ คำปาสังข์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน วงสารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงพิชญา สุกบัว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายภาคภูมิ ภูวิใจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงวนัชพร อินทร์คำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงวรารัตน์ คำมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายศุภชัย ทัศนันท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ ปานแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงอัจฉรา หวายแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา คุณาวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงแอน -

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงชญาพร ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๒ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงนานา ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงพลอยจันทร์ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายยศธร แจ่มนาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงสุภลักขณ์ คงคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายก้องภพ แซ่ม้า

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายชญานนท์ เขือนทหาร

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายซันนี

่ ่

จงทำดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงณัฐชา มะโนเปย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กะนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๖๙ เด็กหญิงธณัฐฌานันท์
สุขใส

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายธีรวุฒิ ลือใจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงนาตาลี ใจเตรียม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงปาผิว

่

จงทำดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายพิทยา ประเสริฐคีรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงภัทราพร สุวรรณยาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงศศินา สุภาระ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายสหรัฐ แสนเตปน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงสุรางคนา แก้วกว้าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงอรทัย ปนสาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายอโนชา คำมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงเบญญาภา ประละเมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายชัชพงศ์ อ่อนนุ่ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายทัศไนย เทพสถล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายธนากร มูลตือ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงบุษยมาศ ภูดวงขวา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงอริศรา ตาละสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายอัษฎา เกียงคำ

๋

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ การะยม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๘๙
นายสุรศักดิ

์

เรืองไพศาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๐
นางสาวจุฑารัตน์ มาแดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๑
นายณัฐวุธ อินต๊ะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายกิตติกร คำภิระ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงวริศรา โสภิณท์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงชญาดา มนต์รัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๓ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงดวงธิดา สุวรรณวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงนิราพร เขียวน้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงพจนีย์ มิตรภาพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินก่อสร้าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายทินกร พรมมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงนิศาชล โท่นเปา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ตาเสนา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงลลิตา สุขดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสายฝน ปญญาน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา บุญสนธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายบวร ตราดรรชนี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายเคมินทร์ แสนบุญเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายโสพล อ้ายติบ

๊

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายอารยะ รักดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงชายาภรณ์ หล้าปา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงญาณิศา กันทะวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เชียงแทน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายบูรวี อุดผัด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ฤทธิยา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายจิรายุ แก่งวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงฐิตาภา วาทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงวลัยพร ทวีชัยไพศาล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายบุรพันธ์ นวคีรีขจร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายโยธิน คำเงิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงปลินดา มาลาทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายวิวัฒน์ ใจปนทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงศรีวิภา วรุณวิริยะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ภัทรมนพนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงนิศมา ระมาศจาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายพีรพัฒน์ จงชัยคีรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๖
นางสาวมนรดา ผดุงศิลปพนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงอลิสา วัฒนาไพรศิลป

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๘
นายพงศธร วังวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ยิงคุณจัตุรัส

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๔ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ขัดสาย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงทิพวรรณ เนตผาบ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงนัณฐกานต์ ยาวิโรจน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายสยามรัฐ ปนรุม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงสุธิดา แสนหลวง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายอัครพล ใจยอด

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงอังสุมาลิน หล่อเมืองเถิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายเอกรัตน์ ประสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายทัพไทย ใจพิมพ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายอัษฎาวุธ ทิน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายขวัญชัย ลาติบ

๊

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายเดชดนัย ไชยเสนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายพิตรพิบูล ตาคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายภูเบต แดงเถิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายกวีศักดิ

์

กำแพงติบ

๊

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายทักษ์ดนัย คำไทย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงกฤติยา โมคลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ พรมใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายปองพล แดงเถิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เต็มปญญา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัฐทิชา ปูโท๊ะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงวาสนา จันมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา พรมมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงวิลัยภรณ์ ก๋าระ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงวนัชพร พุ่มคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายชญานนท์ หนานใจเอือย

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ ชุมภูสุวงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายปารมี รัฎณมณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายหัสนัย วงซาซา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายวรากร วาทา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงเมญาวี เคนดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงพรนภา แซ่จ้อง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงอุมากร ด้วงวัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงภัทรดี ทวีมหากุศล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงศิริพรรณ ธรรมใจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๕ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงณัฐนิชา ปองปุม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงจิดาภา กันยะมูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงมาลี แสงน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

แช่เถ่น
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายอนุสรณ์ เก้อขัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายสุรพงศ์ อยู่สถิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงมณทิรัตน์ อำพิณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน วัดสุวรรณบรรพต  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๒
นายสรณดล รักเอียมสะอาด

่

๐๘/๐๖/๒๕๐๗
เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๓
นายกฤษฎา พงษ์สมุทร

๑๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๔
นายกิตติธัช ทวีสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๕
นายเกียรติภูมิ ยะถา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๖
นายจิรภัทร หมืนจิตร

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๗
นายพันธกานต์ ใหม่กัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๘
นายภาสกร อ้ายเขียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๗๙
นายชยพัทธ์ ดวงเพชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๐
นายเอกพงษ์ ปนสา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๑
นายภูริวัจน์ อมรพีรสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๒
นายจิรัฏฐ์ เตียอุดมทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๓
นายธนวัฒน์ พิมเกตุ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๔
นายนัทธพงศ์ บัวจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๕
นายภานุวัฒน์ ม่วงแช่ม

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๖
นายณัฐฌานนท์ แก้วนันตา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๗
นายณัฐพล กันยารอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๘
นายเกียรติศักดิ

์

ล้านคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๘๙
นายตฤณโชติ เพชรแทน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๐
นายณัฐวุฒิ สิงห์คุ้ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๑
นายอภิสิทธิ

์

ทิโน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๒
นายอัครพล สุยะวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๓
นายธนายุทธ นิมพานิช

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๔
นายฐนกร พุกอูต

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายบรรหาร กุศลบำรุงสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายพิสิษฐ์ บำรุงพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายชินวัตร แก้วปา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายธนกร พรมวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายศุภชีพ ทวีพรสวรรค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๖ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายสรภัสร์ ชินสรนันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายณัฐชนน ด้วงจิโน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายทรงวุฒิ อินทร์แก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายศิวะกรณ์ สีกาวี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายทยากร แซ่อุ่น

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวัฒนพงษ์ มะลิซ้อน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายวีรชาติ บัวจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายสรวิชญ์ ศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ก้อนจะรา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายธิติ โชติถวิลภักดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายพศุตม์ ต๊ะทองคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายอรรถพล ยะถา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายชูเกียรติ ไร่พุทธา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายต่อตระกูล บุญทา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายประเสริฐชัย ทองมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายรณกร ใจทาวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายรัฐพล สุธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายวุฒิชัย เปยนำล้อม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายกิตติพงษ์ มณีสาร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายศราวุธ ปนแอ้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายสรวิศ ซิง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายอนุกูล ภุมรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายภูริพัฒน์ คชวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายรัชชานนท์ ติบตุ้ย

๊

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายวรินทร์ แจ้ใจมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายสุวัฒน์ กันสุยะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายณัชนนท์ แสงเดือน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายพฤกษา สุยะวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายเมธี (-)

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายอิศรา ปาทาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายเอกดนัย ทิพระสอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายกิตติโชค คำนูน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายกิตติกวิน ศรีวิชัยลำพรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายอนุทัย ดงห้วยม่วง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายชัชนันท์ ตันทา

๋

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๗ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายปณิธาน เดชวงค์ญา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายสันต์ทศน์ ธีรขจรชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายเอืออังกูร

้

เสนแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายชนะบดินทร์ ยศดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายอัษฎาวุฒิ มะโนวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายกิตติพศ วภักดิเพชร

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ทองเกตุ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายเจษฎา คำปอ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายคุณัชญ์ กาวิลาส

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายคมศักดิ

์

นาคแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายณัฐชนน ปนทา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ รัตนกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายวัชรากร จันต๊ะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายณัฐดนัย ร้อยสุยะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายนัฐพล ต๊ะสา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายพิชัยยุทธ สุนันต๊ะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายสิทธิชัย สินชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายวีรวิชญ์ ตาคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายสุภณัฐวุฒิ มงคลวัจน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายณภัทร ดอนคำมูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายธนดล เมืองหล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายสุภาคินัย จันทร์เปง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายเจษฎากร ปุดทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายปณิธาน ไกรทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ รอดพึง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพีรพงษ์ กันทะวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายวัชรพล ยิมใย

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายภูวไนย ใหญ่หลวง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายนที เกิดแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วมูล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายพงศกร เสาเขียว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายอภิศักดิ

์

จิตรทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายวัฒนา สุขเอม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายธนพล เก๋าคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายภัทรชนน ใจแก้วทิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๘ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายธนกร รักธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายพงศ์พล โพพิพัฒน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายเจษฎากร พากเพียร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ ตาตุ้ย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายอาณัติ เพิมพิพัฒน์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายคุณานนต์ ยาใจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายธงชัย อบอวน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

ม่านเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจกัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายนิติพงษ์ อุ่นใจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายคุณากร ทวีกล

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายสุทธิชน นวนบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายสิทธิชัย เบญจมาศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายฐตกร คำสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายธันยา สมฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายศรัณย์ อำทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายภัคพล วิญญายอม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ กองแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายดนุนันท์ จุนตะนัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายภาคภูมิ แก้วซ้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายธนกฤต รักสัตย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายเกษมสันต์ อินต๊ะขัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายพีระพงษ์ แซ่ว่าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายอธิวัฒน์ ทรัพย์กรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๔
นางสาวเกวลิน เกิดแก้วเมืองมูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๕
นางสาวพรรณษา หมืนพระโกฏดี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๖
นางสาวอาพัชชา ไทยตรง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๗
นางสาวขวัญจิรา สิทธิเสนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๘
นางสาวกัญชลิกา นวลนิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๐๙๙๙
นางสาวทิพากร มาน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๐
นางสาววรรณิดา พลอยปฐม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๑
นางสาวเกวลิน บุ้งต่อบัว

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๒ นางสาวเบญจมาภรณ์
เนตรแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๓
นางสาวเกตน์นิภา พูลลักษณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๔
นางสาวปฏิมา ปาทาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๒๙ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๕
นางสาวบุญญานุช สุคำ

๐๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๖
นางสาววิราวรรณ ฤทธิลำเจียก

์

๒๐/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงกมลชนก หล้าเตียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ กล้าแข็ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงระวิวรรณ คำกล่อมใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงกนกนาฏ แสงขันตี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กอนละ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงนัสนินทร์ ศรีใจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงศุภกานต์ จีคีรี

๋

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงศุรีพร พรมเนตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงบุศรากร ใจจะนะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงคชาภรณ์ ศรีคชา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงรัตติกานต์ เรือนใจดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุริวิภา นายอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงแสงทิพย์ แสนใส

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ มะโนวร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงกนกวลัย รักเหล่า

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงวิภาลักษณ์ คำพึงพร

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงอิชยา เหมือนรอดดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงกัลยกร สิทธิแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงธีรารัตน์ อุดหล้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงปรัชญา ติยะนิว

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา ตันเปง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หลอดแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงเมศิญา ใจเถิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงยุวดี โสทัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงรัชนก คำปา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พอกเพิมดี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงนันท์ธร ยศบรรเทิง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงนิรชา อมรสถิตย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงลักษณ์ชนก โพธิประยูร

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุธิรา สาเปง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา กายะคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงญาณภัทร มงคลศิริ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงณิชกานต์ เกียรติมาลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๐ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอนันตญา ตาคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงจีรณา คำทา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงชลธิชา ล่าอูบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงรวงข้าว อินหลวง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงสุวิชญา เพชรเศษ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงบุญสร้าง อินทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ บัญญัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงจันทรรัตน์ จิตกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงปานณิสา วงษ์มาก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงอารียา บุลวัชรกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงธนัญญา กันทิยะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงโชติรส แดงแจ้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงปนสุดา ยะเกียง

๋

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ยศงาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงหนึงกันยา

่

นุ้ยจาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงอรุณกมล สร้อยสอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงนรีกานต์ วงษ์สา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงวสมล เกษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงโศภิตา ธรรมชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุธิชา กายะคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุธิชา สาเปง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงชนิษฐา คำหล้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัฐกมล ใจกว้าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงสิริยากร ราชแผน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงอัญชลิกา ศรีสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงพิจิตรา รักศักคิสยาม

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงศุภัชญา ชัยชนะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุภาวดี ปนสีคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงนริศรา นันทะโส

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงนงนภัส รอดแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทากาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงคณาพร นามผาญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุชัญญา เมืองมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงจิราพัชร ศรีภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๑ / ๕๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ จันดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุทัตตา เหมือนรอดดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงพนิตสิรี สมน้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา ใจแก้วทิ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงอทิตยา สินลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงปานวาด ศรีคำพร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงพิมลพร ชมอุต

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงพิมม์ญาดา ทิน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงแกมกาญจน์ ตังจินา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงฑิตฐิตา บุญมาก

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงอนัญญา เมืองติบ

๊

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงภัทราพร ทะแกล้วทหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงธนาภา จุมพล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงจันทการ แจ้งชัด

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงพัชราวรรณ ล่าร้อง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงชัชชญา เมฆพัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัชชา ขัดแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงอภิสรา ม่วงทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงธิดา ตาคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงจีรารัตน์ อินทเจริญศานต์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนมูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงปานณิศรา วงษ์มาก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงอินทิรา กำแพงติบ

๊

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงวรดา ศรีนวลอินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงณันทิกานต์ อ้อมสูงเนิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงศุภสุตา แจ้งจิต

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงสุภานัน ฉายวิเชียร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงณัฐนรี ก้อนจะรา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงสุพัชญา อ้ายจุ้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ มาเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงธนัชชา ปนทา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุพินีย์ ใจบุญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วมา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงปพิชญา โชติวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๒ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงดารารัตน์ เอียมฤทธิ

่ ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ธิราราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงพนิตพร ผาคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงทัศวัลย์ อุดมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงนนท์นภัส จำเริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงเอมวิกา มากัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงศุกกัญญา เพ็งสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงวิชญา สุริยะมณี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงฌัชริกา ทาราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอยแก้วขาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงปณิตา วันยอด

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงปยภัทร ยะเขียว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงวิภาพร ลาโภ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๓

นายวีรวงศ์ มาทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๔

นายธนวัฒน์ แก้วประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๕

นายโสภณวิชญ์ ตาเรือนสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๖

นายเบญจพล ยาโนยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๗

นายวรงค์กรณ์ หลวงแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๘

นายธีรภัทร ร่วมชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๒๙

นายอภินันท์ พัทยาวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๐
นายจิรโชติ ศาลางาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๑

นายจิรัฎฐ์ สกุลทหาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๒

นายธนวัฒน์ แต้มคม
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๓

นายปรัชญา ปญญา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๔

นายพัชรพล สุภาปญญา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๕

นายศุภกิตติ

์

ปนนันท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๖

นายคเชนทร์ ไชโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๗

นายนราธร จำปาทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๘

นายบุญรักษา วงษ์ราช
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๓๙

นายภัทรพล อาวาส
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๐
นายสุทีรพล พรมศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๑

นายเจษฎา อินทสร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๒

นายธนิสร อรุณแจ้ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๓

นายพชรพล ทองพรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๔

นายมนต์ชัย พรรณราย
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๓ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๕

นายนิธิ อิมอ้น

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๖

นายภูรินทร์ อิมจันทร์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๗

นายชญานนท์ พร้าวเอียด

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๘

นายชาญวิทย์ บัวศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๔๙

นายพงศ์ศิริ วงษ์รัตนะตรัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๐
นายจิณณวัตร ลำภู

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๑

นายชยุตพงศ์ เครืออยู่
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๒

นายณรงค์ศักย์ บุบผา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๓

นายนิพนธ์ กำใจฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๔

นายวรปรัชญ์ ชุ่มเย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๕

นายธนรัตน์ จันทร
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๖

นายวุฒิพงศ์ แก้วสูงสิงขร
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๗

นายพิสิทฐ์ สิติณาจักร
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๘

นายณัฐวัฒน์ เพิมพูล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๕๙

นายธราเทพ เรือนแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๐
นายวัทธิกร แก้วทันคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๑

นายทวีสิน ยาสกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๒

นายภูวนาถ พันธุ์มณี
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๓

นายสรชาติ จันตาแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๔

นายนันทชัย เมืองจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๕

นายณัฐพล แซ่ม้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๖

นายธนาวุฒิ เชียงทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๗

นายสมหวัง จันทร์แก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๘

นายพงษ์ศิริ ลือหม้อ
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๖๙

นายนภัสกร กรรณลิกา
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายอนันยช สุขศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายอธิพัชร์ ธนาเชาวนโรจน์
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายรติพงษ์ จันตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายจุนท์ เต็งยะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายเผ่าไท ทุ่งเจ็ด
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายรัฐภณ อินต๊ะนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายวิวรรธน์ อินทร์วงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาวกชกร สุวรรณรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๘

นางสาวกัญญาณัฐ ปุณะตุง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๗๙
นางสาวกาญจนตะวัน

เสมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๔ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๐
นางสาวชนิกา สารมะโน

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวชนิสรา พรมเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวณัฐธิดา เฮิงโม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๓

นางสาวธนาภา เพชรปญญา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวปพิชญา พรสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๕

นางสาวผกามาส คงสมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวพรธีรา มาละออง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวพรพิมล ต๊ะสุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๘

นางสาวภัทรวดี คำพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๘๙

นางสาวสุภาภรณ์ อ้ายฝอย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๐
นางสาวอชิรญา จำปาวัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๑

นางสาวอินธิพร กุณาวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๒

นางสาวกมลพร ปวงคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๓

นางสาวกรรณิกา เจริญรส
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๔

นางสาวชลธิชา โยธาราษฎร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๕

นางสาวพัชราภรณ์ วงค์ไพศาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๖
นางสาวพัสตราภรณ์ แก้วนัยจิตร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๗

นางสาวพิชญา ทองไทย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๘

นางสาวพิชยากรณ์ มะลิซ้อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๑๙๙

นางสาวภัชชารมย์ ริยะขัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๐ นางสาวลักษณ์ชฏาพร
ทองแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๑
นางสาวศศิวิมล เมฆหีด

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๒
นางสาวครองขวัญ ติบลำเอียง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๓
นางสาวจิราพร ทิหวาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๔
นางสาวอารียา แก้วปา

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๕
นางสาวกัญญารัตน์ ยะธิเปง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๖
นางสาวธิดารัตน์ มโนวชิรสรรค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๗
นางสาวพิชชาภา สีสุราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๘
นางสาวดรุณี ยะเอือย

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๐๙
นางสาวธัญลักษณ์ หมืนเจิง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๐
นางสาวปกิตตา คำเมฆ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๑

นางสาวศุภัสสร สารเอือย

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๒

นางสาวหยาดฟา คีรีสุวรรณกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๓

นางสาวกนกวรรณ โกอินต๊ะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๔

นางสาวณิชกานต์ พุฒิไชยจรรยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๕ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๕

นางสาวธิติมา ศรีมะหัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๖

นางสาวภิกษรรัตน์ สุขใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๗

นางสาวรุ่งฤดี จ๊ะสุนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๘

นางสาววิภาวรรณ อินปกกา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๑๙

นางสาวสิริกุล เทาตัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๐
นางสาวสุรัสสา แก้วหล้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๑

นางสาวชนนิกานต์ เหลากิจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๒

นางสาวฐิติกา จันทร์ประไพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๓

นางสาวฐิติยา จันทร์ประไพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๔

นางสาวพัลลภา ชิดชาญกิจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวศศิกานต์ ปรากฎวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๖

นางสาวสันต์ฤทัย ปะระปน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวสุพรรณญา มาซอย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๘

นางสาวกมลลักษณ์ หทัยพิชิตชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๒๙

นางสาวพูลสุข จีนยิม

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๐
นางสาวกัลยรัตน์ จิตชัยเจริญกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๑

นางสาวธัญญารัตน์ จำปาขัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๒

นางสาวปราณชนก ปญญา
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๓

นางสาวปวีณา อินอุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๔

นางสาวพิมพ์หทัย คำพลอย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๕

นางสาวศิรประภา ลดาวัลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๖

นางสาวสิริพัฒนา ทิคำมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๗

นางสาวหยุ่ยหลิง หวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๘

นางสาวกรวิภา กันทาปอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๓๙

นางสาวกุลณัฐธิดา ศิริทรัพย์ชูศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๐
นางสาวนัฐนันท์ เศรษฐ์วรกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๑

นางสาวนันทนา ขันแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๒

นางสาวปภาวี เนตรใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาวพรเพ็ญ ปานเพิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวศิริวิภา คงทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๕

นางสาวอธิติญา โท่นเปา
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๖

นางสาวอัฐภิญญา เสริฐเงียว

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๗

นางสาวจินดารัตน์ นักสัตย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๘

นางสาวนัทธมน จินใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๔๙

นางสาวรุจิรา สุภเสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๖ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๐
นางสาวสุชาดา สุวรรณสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๑

นางสาวอชิรญาน์ ใจยอด
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๒

นางสาวศิริพร ขวัญวารี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๓

นางสาวกมลพร คงเฟอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๔

นางสาวภูชินากร ปะระวันนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๕

นางสาววันทนา สาฉลาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๖

นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๗

นางสาวพวงสร้อย จันทโสภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๘

นางสาวภัทรวดี เขียวไคร้
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๕๙

นางสาวศศิพิมพ์ แข็งเขตกรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๐
นางสาวนารีรัตน์ ทิน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๑

นางสาวปณิธาน สุจริต
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๒

นางสาววิชญาพร วงศ์ธีรภาพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๓

นางสาวกัญญาวีร์ แก้วมาลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๔

นางสาวจารวี คำบุญเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๕

นางสาวชญาภรณ์ สมจิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๖

นางสาวณัชชา ขันคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๗

นางสาววราภรณ์ วราห์คำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๘

นางสาวฮูไมลา รุ่งจำรัสรัศมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๖๙

นางสาวนิศาชล กุลมาลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๐
นางสาวพัชรี ศิลปไพรบูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๑

นางสาวเพ็ญพิชชา ใครนำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๒

นางสาววิมลวรรณ ดวงตาทิพย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๓

นางสาวศรีดา แซ่ย่าง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๔

นางสาวศิริรัตน์ สุริณา
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๕

นางสาวณัฐธิกา ปูนขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๖ นางสาวพรรณวรินภรณ์
โท่นเปา

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๗

นางสาวพิชามญชุ์ ดอยแก้วขาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๘

นางสาวโศรดา สุกตุม
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๗๙

นางสาวกิตติยา ใจยวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๐
นางสาววรรณพร ดิดา

๊

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๑

นางสาวสิริดา เจนทรัพย์สกุล
๑๒/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๒

นางสาวจันทร์รัตน์ จันเปยงกวาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๓

นางสาววาสนา จันตาใบ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๔

นางสาวศิริรัตน์ ดำดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๗ / ๕๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๕

นางสาววชิราภรณ์ ปนสีคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๖

นางสาววราภรณ์ หลวงหลาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๗

นางสาวปวันรัตน์ ดงห้วยม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๘

นางสาวชนานันท์ หอมจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๘๙

นางสาวณัฐธิดา จิรโรจนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๐
นางสาวชรินรัตน์ ชมชืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวพัชราพร พฤกษ์เจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๒

นางสาวสหัสสินี ขุนแสวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๓

นางสาวสุชาวลี ผดุงเทศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๔

นางสาวจิลลาภัทร คำทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๕

นางสาวชาติรดา

์

ปญญา
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๖

นางสาวพริมรดา สุภาโท้
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๗

นางสาวเกมส์ศิฬา แก้วมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๘

นางสาวธันยพร วงษ์หมืน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๒๙๙

นางสาวปภาวรินท์ อินจุ้มสาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๐
นางสาววาสนา กมลปราณี

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๑
นางสาวศิริวลัย สุริวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

ชมภูเทพา
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๓
นางสาวอักษราภัค เปงอิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๔
นางสาวจิรภา เครือสาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๕
นางสาวจุฑารัตน์ เตจ๊ะนัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๖
นางสาวณัฐมณฑน์ จูสนิท

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๗
นางสาวธนพร แซ่ย่าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๘
นางสาวธัญวรัตม์ ขัดถาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๐๙
นางสาวศิริวรรณ์ ริด

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๐
นางสาวศุภนิดา อินต๊ะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๑

นางสาวอาทิตยา ปลูกปญญา
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๒

นางสาวนภาพร อินไผ่
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๓

นางสาววรวลัญช์ กำเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๔

นางสาววราภรณ์ ศิลพรเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๕

นางสาวสลิลทิพย์ สุขเปย
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๖

นางสาวแพรวนภา วารินสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๗

นางสาวปาเจรา รัตนวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๘

นางสาวสุภัทรา จันทร์มูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๑๙

นางสาวอริสรา เกตุทิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๘ / ๕๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๐
นางสาวสุดารัตน์ ดวงสุภา

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๑

นางสาวสุมินตรา โม้ดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๒

นางสาวกรรณิการ์ อินปะนันท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๓

นางสาวชลดา เน่าบู่
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๔

นางสาวยุพเรศ เปยมอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๕

นางสาวกุลญาณี นมแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๖

นางสาวจันจิรา ผดุงพงษ์พนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๗

นางสาวจิราภา พ่วงปน
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๘

นางสาวพัชรินทร์ เปนะนาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๒๙

นางสาวมยุรีย์ คำวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๐
นางสาวจารุภา แซ่หวาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงเกตนิภา คุตนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงณภัสสร วิจิตรไทย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา สิทธิกัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงนัฎธิดา เปยสุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงซารีนี ทิลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปานแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงอาภากร ปญโญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงปพิมพร พรสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงกรกมล เนมินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงปริชญา วังสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ โคตรทา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงชนาธินาถ เพ็งเลิก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงรินรดา แก้วกันยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุขสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสถิตาพร จันทร์งาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีรัตนพิบูลย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงไขขวัญ เอืองอ้าย

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงจิรภิญญา โชติถวิลภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงธัญชนก เดวีเลาะห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ผัดใหมเจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงจิราพัชร นันทะนิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงนฤมล สุริยศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงแพรพลอย แสนกิติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงมาริษา แก้วฟู
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๓๙ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงอริศรา หมืนสมบัติ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงอภิญญา วังหอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงเบญญาภา วันฟน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่กัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจต๊ะเสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงกุลธิดา อินต๊ะพรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงนาเดีย ปลายสงวน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงลลิตา วังทะเลหมอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงปานิสรา เกิดอุดม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสุทธินันท์ ปญญาน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวรรณิษา โฉมวิไล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ขันเดช
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงกุลปริยา มนเทียรทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา คชรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงณัฐนิช นุ่มน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงปราญชลี ไอศุริยกรเทพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพิชญา กอบฝน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงภาณุณี นาเมืองรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงลัลน์วรัท ใจวงค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงอธิติมา จิตมัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงอัจฉริยา โตฉำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงภูรีญา วุฒินนทนันท์ชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๗

นายบุญสืบ ลอดแปง
๑๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๘

นายวันเฉลิม รวมปน
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๗๙

นายธนวัฒน์ นภาปทุม
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๐
นายธีรนันท์ บรมสุขเกษม

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๑

นายคเณศ อุไรวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๒

นายบูรพา กาใจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายอิทธิกร ธนะบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ แสวงหทัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายหนึง

่

(-)
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายธิปปกร ลาน้อย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายสุกนต์ธี อุดหล้า
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายวาทิต สุทธะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายวัชรพล เพิมมงคล

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๐ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายฉัตรชัย วิภามณีโรจน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายกนก ชุ่มบัวทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ธีระวรัญู
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายจิรายุส สุริยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๔
เด็กชายกฤษฎากรณ์ เถือนทิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายกรวิชญ์ หาญพรม
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้ววงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายธนากร ยาโนยะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายกิตติภพ ปนมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายวรินทร์ ประดิษฐ์ทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายพัสกร ศรีทัศน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายพัชรพน มงคล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายรพีภัทร หมูโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายธนกร แก้วกุ่ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายศิขรินทร์ วงษ์สุมุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายศุภรัตน์ ไชยเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายธนานพ แบขุนทด

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๗
นางสาวกนก ทากัมมา

๓๐/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๘
นางสุรีรัตน์ พลาเกตุ

๒๔/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๐๙
นางสาวอริศรา แสนเพียรดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๐
นางสาววริษฐา เรือนอ้าย

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๑

นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงนฤมล ปนแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงพรรวินท์ บัวโรย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงจิณณพัต ปาละสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงฟาสว่าง พนาพัฒนากุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สมพร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงพัชราภา การินตา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงนิศากร ธรรมนาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงภริตา คำวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ยะสุกิม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

อินถา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงณัฐพร พยาราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงฐิติชญา ทัศนียานนท์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๑ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงกัญจนพร กันทะวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุพินยา สภาพักต์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพัชรี แก้วคำปา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงสุนิตา ฉิมสุด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงอลิสา ปญญาตุ้ย
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงนพิน โพธิขุน

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงจิดาภา ใจเถิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอนุรดี อินอุด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสุภาธินี แสนคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงชลาธร จิตตราวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงวริษา เปงสุนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงฐิรญา สีหา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุธาวัลย์ เตจ๊ะมูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงภัศรา แสนจุ้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๓๙
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ อุ่นเพ็ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาวิระเดช

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงฐิติมา (-)
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วรรณหนอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงฐิติวรดา สิทธิกัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงนันทกานต์ พูนคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วกลม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงวรรณธิชา จันทะคุณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ ปนนันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงศศิธร ทาสุตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จินตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงกุลณัฐ สุทัศน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงสิริยากร พรมนิวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี วัดสุนทรีกาวาส  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา -
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมหากุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงชนิกานต์ เพือปฐพี

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงชลธิชา -
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายชาติไทย ไพโรจน์การกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๘

นางสาวญาณกร เนตรนิรันดร
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงดลพร คีรีระลึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๒ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงดารากร บัวบริสุทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายทินกร คีรีกังวาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายธนัตถ์ ศรีทวีเกียรติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงธัญชนก ประทีปบรรพต
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงนดาพร -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงนัดดา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายนิติกร ผาสุขอมร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายนิวัฒ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงน่อแอ้พอ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงบุญตา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงบุษบา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายพงศกร เพือปฐพี

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงพนิดา เพือปฐพี

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงพิมพา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงมือซูซู

่

-
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงวนิดา -
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายวายุ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงวิชุดา -
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวินัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงศิริพร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายสมชาย -
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายสุนทร -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงสุวิพร -
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายอดิเทพ ทรัพย์หัตถกิจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงอรปรียา -

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงอรวัลย์ คีรีกังวาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายอัษฎากรณ์ ผาสุขอมร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอาจรีย์ การุณพงไพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงอาทิมา ชฎาสอาด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายจักริน -

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายจารุ นิยมไพรพฤกษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงจิราภัทร บัวบริสุทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงฐิติพร คีรีกังวาล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายณัฐพล -
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๓ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายณัฐวุธ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๖

นางสาวดวงจันทร์ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ผาสุขอมร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงนภสร กุมุทสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงนิตยา วิลาสไผ่เงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงพริมลภา -

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายมานะ -

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงวิภา เดชดาวเรือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงวีรดา ราษฎรประดิษฐ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายศักดิ

์

ก้องคีรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงศิริพร -

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงสาลิกา ชฎาสอาด

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายสุรพล -

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายอภิวุฒิ คีรีกังวาล

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงอรนุช -

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงอังคณา มณีคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอาทิตย์ แสนกิจมงคล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงอาริยา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงเพียงใจ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงโศรดา เฉลิมวงศ์ศรีกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงกุลจิรา เพือปฐพี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงคชาภรณ์ เฉลิมคล่องกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงจรณา เพือปฐพี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา ทรัพย์หัตถกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงฐิติพร ปสมโภชน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๐
นางสาวนันธิดา -

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงปภาวี ประทีปพงไพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงประภัสสร -
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงปย์วรา ประจันทร์จำนง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายพลวัต
กาญจนกลางไพร ๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายพิชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงพิมพิกา ปสมโภชน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงพิมพิดา -
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงฟา -
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงมนธิตรา -
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๔ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงวรนุช -

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงศตพร บัวบริสุทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงศิรดา ทรัพย์หัตถกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงศิวนาถ ทรัพย์หัตถกิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายศุภชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายสรวิชญ์ -
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสุมิตรา ปสมโภชน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายอนุพงศ์ ฝายเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ -

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๓๙

นายโทโทเล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายจิรโชติ พลอยปราโมทย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๑

นางสาวนำหวาน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายประพจน์ คีรีศานติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๓

นายพินิจ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงมยุรี การุณพงไพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวงศ์สวรรค์ เชาว์การเกษตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายวัฒนา ฝายขาว

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงสาธิตา -
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๘

นายสิทธิพงษ์ -
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอนุพงษ์ -
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงอาริยา บัวบริสุทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงเอ็นดู ฝายขาว

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๒

นายหม่อโทเว -
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๓

นายสิทธิกร -

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายยศกร -
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายพีรพล -
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายกชนันท์ -
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

อภิวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายบุญเผ่า บุญไชย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายปฎิพล เนตรนิรันดร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายฐิติกร เริงราษฎร์กุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายธีรภัทร เชาว์ดุลยพินิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงอรวรา -
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงจันทรา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงธมล -
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๕ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงจารวี รัชนนท์ไพลิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงรุจิดา -
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงสโรชา -
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงนัดดา -

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงเจนจิรา -
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงมาริสา ปสมโภชน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงศุจินทรา
กาญจณกลางไพร ๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงอังคณา -
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุดา -

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงสิราวรรณ -
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฐนิชา เชาว์ดุลพินิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงสุวิมล -
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงกวินทรา สมบัติยังยืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายคทาเพชร อย่างคุณธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงจริงใจ แซ่ว่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายจ่อเทอู -

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายชงโค อยู่ไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ย่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๓

นายซอลาปส่ง ดอย
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๔

นายตานทะอู อยู่ไทย
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ อย่างคุณธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายปกรณ์ แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายภิรวุฒิ แซ่ว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายลางสาด อยู่ไทย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายลิขิต วัฒนายังยืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงศตพร แซ่ว่าง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่ย่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายเอกภพ แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงแท๊ะแท๊ะ อยู่ไทย
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๔

นายไมค์ -
๐๓/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายชุเดะ อยู่ไทย
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๖

นายทะ อยู่ไทย
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงพรยมล แซ่ย่าง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ย่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงพานทอง อย่างคุณธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๖ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงวิภา แซ่ย่าง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๑
นางสาวศศิวิมล แสงสุริยะยังยืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ วดีสุขเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายโตมร แซ่ย่าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายกวินภพ กรินวงศา

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ แซ่ย่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๖
นางสาวทานตะวัน อย่างคุณธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๗
นายธนพล แซ่ว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๘
นายธนากร กาบแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายนรเศรษฐ์ ขวัญวารี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๐
นางสาวปาลิดา แซ่ย่าง

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายปบ มาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายภานุ กมลมานพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงม่านฟา แซ่กือ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายวงศธร ทองอโนทัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๕

นายวิกรม แซ่ว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงสาวิตรี แซ่ย่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายสุทธิพจน์ แซ่ว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงอภิรุจี เนรมิตรสินหิรัญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายเจ๋ง แซ่ท้าว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงโชษิตา แซ่ย้าง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สีจันทร์เพ็ญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายณัฐิวุฒิ วังวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงวรินรัตน์ กงบิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล วังวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายสรณัย ใจเรียน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายอนุสรณ์ ยีสุ่นศรี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงแสงหล้า สมจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงณัฐญา ปนโย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายธรรมนูญ ไพรินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงภัทรวดี วทัญูธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงวิไร สมจิตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ คำแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายนันทภพ สมานคีรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงปปู ไม่มี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๗ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงพวงรักษ์ คีรีอำรุง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงพันธิตรา อภิชิตมงคล
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ คำสกล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงพุทธชาติ มงคลคีรีศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงสาธวี จรัสศรีสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ สิงห์ชำนาญไพร

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงสุวณีย์ วังวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายเกรียงไกร ธำรงชาติไทย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๓

นายไชยมงคล ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๔

นางสาวเปรมยุดา ฉำกมล
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๕

นางสาวมัลลิณีย์ นันตา
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๖

นางสาวศิริณธร สร้อยข่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๗

นางสาวกาญจนวดี

่

แพงสำโรง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๘

นางสาวพรไพลิน พงพนาพาเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๔๙

นางสาวอรณิช ศรีไพบูลย์ผล
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๐
นางสาวสุรมล สีหมืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๑

นางสาวน่อทูเด๊ะ -
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงกนกพร แซ่ว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงครองขวัญ อรุณบรรพต
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายจิตวัต แซ่ซ้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายจิรายุ แซ่ซ้ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงชญานี อาชาสว่างวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงชลธิชา แซ่ลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงนิภาธร แซ่ท้าว
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงมาราตรี เทียนคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงรวิพร แซ่ท้าว

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงลลิตา ซ้งฤาชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงวรัมพร แซ่ย่าง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ เจริญผลิตผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายวิจารณ์ กวินวรรณา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงวิภาวนี แซ่มี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงวิรดา ฉายกล้าหาญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายสมชาย แซ่ซ้ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๘

นายสมชาย แซ่ม้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสาธิดา จิตแจ่มแจ้ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๘ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงสาวินี กวินวรรณา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๑

นางสาวสุนทรีย์ เชาว์นันทวิชญ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายอนุวัต แซ่เล่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายเจตน์ แซ่กือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงโสรญา แซ่ท้าว
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๕

นางสาวกัญญา อ้ายคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๖

นางสาวณัฐฑริกา กันธวัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๗

นางสาวภิรมย์พร ประเสริฐคีรี
๐๘/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๘

นางสาวสินีกาญจน์ สิวิใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๗๙

นางสาวอโณชา ล่อกา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๐
นางสาวปราณี ไฉไล

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๑

นายอภิเดช สายเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๒

นางสาวกัญญารัตน์ พิชิตสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๓

นางสาวจรัสศรี นันทกิจวีระกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๔

นางสาวจินนารี แสงจันทร์อำไพ
๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๕

นางสาวดลปภัสร์ หึกหาญณรงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๖

นางสาวธิวาพร กาวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๗

นางสาวนฤชา จาริกคีรี
๐๑/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๘

นางสาวนันทพร ปนดวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๘๙

นางสาวปานชนก สุดก้องไพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๐
นางสาวปยะพร ภูไทพนาวัลย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๑

นางสาวพรพิศ เอียมสังข์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๒

นางสาววรพินทร์ สาวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๓
นางสาวพลอยไพลิน ขันสู้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๔

นางสาวญาณิศา วิใจลอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๕

นางสาวรวิภา บุญมาก
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสุภัควัน วิเศษคุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงภัทราพร ปุดตัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนวกมล แสงอุทัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงชลนิสา บัวผัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สุจิตตัง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดพานิชย์นิรมล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดตาก  ๔๙ / ๕๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงวันน์ปรียา เมืองแสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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