
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๕,๖๓๕ คน ขาดสอบ ๑,๓๔๗ คน คงสอบ ๔,๒๘๘ คน สอบได้ ๒,๒๘๘ คน สอบตก ๒,๐๐๐ คน (๕๓.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกชนิภา พุ่มนาค

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายกฤษฎา พรมบุญชู

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกานติมา เพชรโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกิตติพศ คุณสูง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงคณิศรา แพงไธสงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายจักรกฤษ ดำนิล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ สีสุวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงธนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายชนาธิป รอดมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงชลิดา ดิษจำรัส

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงชัญญา บุญลือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงชาลิสา ปาสลุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงชิดชนก ชัยโยธา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายชิเลงธง -

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงช่อผกา อินทะผล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายญาณวุฒิ คมสิทธิโสภณ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เส้นเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายณัฐกิจ ขันเลข

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณัฐพล วงษ์เมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสงท้าว
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายดนัย พิมพ์แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงดลยา หกพนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงดวงกมล ตรีชน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายธนกฤต ชาริดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๖๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายธนภัทร แก้วลี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายธนโชติ สืบมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แซ่ย้าง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินปาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินปาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แตงบุญรอด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายธีรพล ทองแม้น

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธีระภัทร์ หนองหลวง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายนพณัฐ พุ่มเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงนภาวรรณ ภู่น้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงบัณฑิตา คุ้มทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงบุษกร ขุนหลวง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงปรีณาภา ฉิมสุด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ อาลมาตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงปุณณภา แตงบุญรอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงผกาวรรณ พึงพัก

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายพงศกร พยัฆษี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายพงศธร ทองย้อย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายพงศ์ภัค

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายพัชรพงษ์ สายสุด

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายพัชรพล แซ่หว้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายพัฒนพงษ์ คงเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายพันธสัญญ์ เครือแส

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงพิชยา แสงท้าว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายพินิจ วงษ์คำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ เกษงาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงรินรัตน์ดา ดันมีแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงรุ่งวิไล พลเพียร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายวรกมล คงดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ คงพระจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงณัฏฐา ยิมประดิษฐ์

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองคง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายถิรมนัส กัญญา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงธัญพร แตงบุญรอด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร์ อิมเอียม

่ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๖๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๐ เด็กหญิงธูปเทียนทอง
ไชยศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงนวลฤทัย ปอก๋อง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงนัทธมน สมงาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงพรชิตา ชนะนอก

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงพรนภัส บกแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงพัชราภา พรมมา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายพิชญะ บัวกล้า

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๗
สามเณรพิชาภพ แซ่เฮ่อ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายพิทักษ์ แซ่ท้าว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงฟาใหม่ พงษ์วิชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายมนต์สวรรค์ สิงห์แรง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ เนือนิม

้ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงมลวิภา หมันมีโชค

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงวริษา เพ็งเอียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายวันชัย มีขำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงวาสนา รุ่งแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุบผา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายวีระชัย ตัวมาก

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายศราวุฒิ สิงห์ตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงนันทิพร เฉยบัว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายพลาธิป แซ่ว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงพิมผกา พรหมทา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงอรพิน ม่วงไหม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงเบญญา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงกฤติยา อิมดี

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายกฤตเมธ จันทร์หอม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ น้อยพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายกาจพล ทองแทน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายกิตติพงศ์ ตาสวย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงจิตรกัญญา แซ่ท่อ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายจิระทัศน์ อ่อนธานี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๒
สามเณรจีระพงษ์ คำโม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จุ้ยขุนทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงญาณิกา จรูญทรัพย์คณา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ รักษาภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ นาดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงธนัชชา ศรีอุทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายธนโชติ สุหรังโรจน์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนนทิยุต พูดเพราะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงนภา แสนลี

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงนันทนัช จินดาพนากุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายนิชานนท์ ปณสา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายบัณทัต จันทร์ทุ่ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงบุษกร เกตุขาว

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายปกรณ์ แซ่ลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงปราณี แซ่ว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายผดุงเดช อย่างยอดเยียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๘
สามเณรยิง

่

ชัยแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ อิมเอียม

่ ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ยินดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงรุ้งนภา เตียอุดมทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๒
นายวีระศักดิ

์

วงค์นามตระกูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายวุฒิชัย แซ่ลี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

นาไชยสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงสมพร ตันปน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๖
สามเณรสมศักดิ

์

ภูผาทองผกา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงสิริวิมล เทียมจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายอนุรักษ์ เขือนมัน

่ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายอริยเวศย์ เนืองกลิน

่ ่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๐
สามเณรอำนาจ ทิศกุลสว่าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงเก็จแก้ว จันมาก

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายเบญจา โพธิกลาง

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงเมขลา สร้อยสาวะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายไชยวัฒน์ รุ่งแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงกัญจนพร แสงศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๖
สามเณรกิตติภพ วงษ์คำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงลัดดา แซ่ท้าว

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๘
นายสุพจน์ เครือมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๒๙
นายธนพล คำอาบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๐
นายภราดร วรรณมงคล

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๑
นางสาวยุพารัตน์ จันทร์ช่างทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๒
นายศรัณย์ โมมีเพชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๓
นายสุรเชษฐ์ มงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๔
นายเทน จันทร์ทุ่ง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายพิสิษฐ์ ธังดิน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายอิทธิกร พรมฟก

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายทวี แหยมนาค

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเต็ง วัดลานเต็ง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายมณฑล ราชสุนทร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงธัญชนก สุดจิตต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายพิพัฒน์พล ฟกแตง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงอชิรญา กำรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๒
นายนคร ทาปน

๐๓/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงปราณี -

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายภาสกร รอบุญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงสร้อยทอง -

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายสิทธิพล โนกุล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายธนโชติ กันใจเทพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงรัตนประภา เกิดปอม ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงยวิษฐา จุดเพชรแจ่ม ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงษ์มณีวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงนิรัชพร เต็มคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงนกน้อย จีนพชร

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงชนาภรณ์ สมบูรณ์

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงกิตติพร นาทีทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๕
นางสาวขวัญดาว แซ่ม้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๖
นายศิลา ธัญพิศิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๗
นายกฤษฎา คำใจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๘
นายสาริส บุญยงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายสุภชีพ บุตรเสือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๐
นายปราโมทย์ เฉียบแหลม

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายกรวิชญ์ กล่อมเกลียง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายเกริกเกียตริ ทองอยู่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายครรชิต จบศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายพัสกร ดุดมวงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายวัชชากร บัวจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายชานนท์ สุขรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายอัศราวุธ พุทธวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายวุฒิชัย หว่างจ้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายณัฏฐศิษฎ์ อนันทยากร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายพิสิษฐ์ คำหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๑
นายศิรวุฒิ พึงคำ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายฐาปนาพงศ์ สอนแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๓
นายธนวัฒน์ เครือวัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายจิณณวัฒน์ จูกัณฑา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วันยะณาภรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงธนพร อินปาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงนภสร บุญยงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงกิตติยา จันทร์โอ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงกนิษฐา หล่องคุ้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวรรณิดา จันทร์สุรีย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงวีรยา วันจะนะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงกษมน มิงเมือง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ สว่างแสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงภิญญญดา ลิมตระกูล

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๕
นางสาววริษา อินปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๖
นางสาวหทัยภัทร สีลาจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงรุ่งจิรารัช โกไศยกานนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงสิริกร บิตาลโด

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญปก

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอุมารินทร์ โภคาพานิช

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงอาภัสรา สารสุรินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ พาดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงอริสา อินทร์เจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงครีมาภรณ์ ขันทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงภัทรพร กล่อมยัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงปยะรัตน์ โมมีเพชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงพัชรา วุ่นแม่สอด

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๘
นางสาวสกุณา สืบเจ๊ก

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขสำราญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงอารดา อนาวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงพัชราภา มงคล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงพิไลวรรณ พรมเอียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอภิญญา ศรีรจนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงจิราภา เนียมก้อน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่างประดิษฐ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงจิตรวรรณ เนียมก้อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงรัตนาพร สอนมัง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฉิมสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงกมลฉัตร อินทน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ มากมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์น้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายจารุกิตติ

์

คำมูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายจารุเวสม์ แผ้วเกษม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายชินกฤต มหานิยม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายธนกฤต อ่อนจิว

๋

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงธนพร เรืองเกตุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายธนโชติ ทองพิราม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายธีระพงศ์ วงษ์พีระพัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายปฏิภัทร์ บุญวัฒนะรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวนพล วงษ์น้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

พ่วงรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายศุภกานต์ สียะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายสนธยา นอกไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงสุภิสรา ศิลพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ สายฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายเจษฎา อ่อนจิว

๋

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายเอกฉัตร ยมวัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนจิว

๋

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงญาณิศา วินทะไชย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายธวัชชัย ราชแผน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายอรรถพร แก้วพะเนาว์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงจารุภา แก้วสีเขียว

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา วงษ์น้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงอลิสา ชุ่มอ้าย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ขุนแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายนิธิศ วันปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายพงศภัค ชุ่มอ้าย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายพรรณุวัฒน์ สืบปาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายอภิชาติ ทิมทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๐
นายคัมภีร์ พรมแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๑
นายคำมี แซ่ซ้ง

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๒
นายชัยชาญ แซ่หม้อ

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๓
นายถาวร นันตา

๐๙/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๔
นายธนกร ชูติพงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๕
นายธนะชัย ชุ่มนัย

๒๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๖
นายธวัชชัย แซ่ท้าว

๐๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๗
นายปกรณ์ เพ็งมอ

๐๔/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๘
นายประทุม มูลเปย

๑๐/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๔๙
นายพา มันพัมนาการ

่

๓๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๐
นายยิง

่

แซ่หมี
๐๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๑
นายยุทธนา เลิศสุวรรณชัย

๑๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๒
นายวุฒิ ธรรมคุณ

๐๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๓
นายสมคิด พันธุ

๑๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๔
นายสุพจน์ อินทฉิม

๑๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๕
นายสุรศักดิ

์

สว่างรุ่งเรืองกุล
๒๖/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๖
นายอนุพงษ์ กรินวงศา

๐๗/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๗
นายอาทิตย์ คู่ยิงยืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๘
นายเกรียงไกร น้อยคำ

๐๓/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๕๙
นายสุริยา อินปญญา

๒๔/๓/๒๕๒๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายอัษฎวุธ สิริเล่าสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายวสวัตติ

์

จันทร์สายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายธิษณามดี น่วมนิม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายกฤตเมธ เอียมทอง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายปยวัฒน์ สิงห์ทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายธีรพัฒน์ หงษ์สิงห์ทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายศิวกร ฝนสัญจร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายวีรภัทร สุขเครือ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายณัฐทัตพล เพิมลาภ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายกฤตพล รอดมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายพงศ์พัทธ์ บัวทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายเมธาวี แก้วประดิษฐ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายไกรวิชญ์ สุขเกษม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายธนกฤต สืบมาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายก้องภพ ยศสมบัติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทับนิล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายภัทรพงศ์ แก้วศรีนวล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายธนัชชา สิงห์ทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจบุญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายณัฐชนน ด่านกระโทก

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายปณิธาน เจริญขำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายนพดล ชูดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญมีมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายสุขสันต์ อินทปตย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายตรัยคุณ โสมมา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายพันธ์ณรงค์ สังฆจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายสรยุทธ หนูใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเนียม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงกัญญาภัค สายปาน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงศรุตา อินทรกุญชร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงบงกช บุญสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เย็นชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงทรรศน์กมล โพธิละคร

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงดวงกมล แออัด

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงกัลยาณี ศรีราชพนมปาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ต่ายทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เปยเอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ไทยน้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงชนิตา วงษ์น้อย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงอนัญพร เดชเดชะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงพัธนันท์ คมขัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงพิชญา คำชู

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงทักษิณา นุ่มทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา สุวอ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงรัตนา แก้วเชียงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ จันทร์มณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงพัชรพร โคกขำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจิรัฐิพร อินทร์ต๊ะกอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปภาวดี อิมเอียม

่ ่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงธัญชนก อินทฉิม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงณัฐพร คำประดิษฐ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงพนิดา สอนบุญเกิด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงกฤติมา สอนละ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงชนิกานต์ ปญญาครอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงจารุวรรณ สอนสติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ เตสา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงนิลาวัลย์ วุ่นแม่สอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงกมลชนก ทับทิม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เรือนโต

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๐ เด็กหญิงปรัฌญาภรณ์
ทวีคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงเบญจมาศ กลับโต

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงนวพร หาญธนพงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ โทนสังข์อินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงบุษบา นิมแสง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงวนัชพร แก้วมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่เลิศลพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ขันมะจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงศิวนาถ ประสมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่เกตุ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงชนากานต์ ไพรสิงห์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอนันตญา แก้วเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงจิรพรรณ เครือวัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงญาณิศา ส่งต่าย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงบุญยนุช เตไช

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงลลิดา บุญเรือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงวริยา น้อยเรือน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงกัญญา แซ่ท้าว

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงจริยา แซ่เฮ่อ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงจันจิรา แก้วพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๐ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงจันทกานต์ แซ่ท้าว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงชดาพร แสนย่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายชูวิทย์ อุไรพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา มีสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายถิรวัฒน์ คงชัยภูมิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายทัตเทพ กองสี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงธีรดา แสงช้าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงนภัสสร พุ่มเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงนฤมล น้อยรุ่ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงนิชกานต์ หอมทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงนิชดา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงน่ารัก แซ่ท้าว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายปณชัย แก่นศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงปาณิศา บุญเปยม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายพงศ์พัฒน์ บัวสำลี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายพรชัย สุริโย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงวรัญญา สุนานันท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวรัญญา แซ่ลี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงวันดี แซ่จ๊ะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงวิชญาพร พิกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงวิภวานี แซ่ท้าว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายสรนันท์ แซ่ท้าว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสวิตตา แซ่ม้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๓
นายสายฟา แสงท้าว

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายเอลี แซ่วือ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายกมลภพ แย้มวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงกรวลัย ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายกันตยศ โรจน์ธนากร

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงกัลยาณี มีสุขสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายกิตติ แซ่ย่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงกุลชา แซ่ม้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายก้องภพ กัญจน์ไพสิฐ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงจิราพัชร สีชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงชนิษฐา วงษ์แก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๑ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงชุติมา แซ่ย่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๖
นางสาวซี แซ่ว้าน

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายณภัทร แซ่ลี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาแดง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงดาราณี แซ่เฮ่อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายทรงชัย เอ้โทบุตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายธนพล คุณธนเกียรติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ คุ้มภัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงธิดาพร อนุสาวรีย์ดอย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงนิดาวัลย์ หอมทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายนิธิกร หมืนประศักดิ

่ ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงนีรภา แซ่โซ่ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายปติ กรงเข็ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ใจยา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายพศิน มีสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายพสธร ศิริเมือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงพันธิสา แซ่ท้าว

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เจ๊กสืบแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงภวิกา แซ่ว้าน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงมนฤดี แซ่ลี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายมนัสวิน แซ่ม้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายรังสรรค์ แสนเสีย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงรัตนา ว่างสุทธิภัทร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๘
นางสาวรินรดา แซ่ม้า

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์หอม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงลู แซ่ย่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวิศรุต วงค์นามตระกูล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงศันสนีย์ แซ่ลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายสรณ์สิริ ช้างเนียม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุจิรา ว่างสุทธิภัทร

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายสุทธิราช ขำประสาท

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุนิสา ยิมช้าง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงหทัยภัทร สายการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอรพิน แซ่จ๊ะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอรวรา แสงท้าว

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๒ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายอิทธิกร ว่างสุทธิภัทร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงเดือน แซ่โซ้ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายกันตพล โรจน์ธนากร

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๓
นางสาวชุติภา แซ่ล่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ หลำพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงธนาภา แซ่ย่าง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๗
นายนพดล ศรีไตรภพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายนัทธพงศ์ จอมนก

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวพิมพ์ดาว คำเพ็ญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงภานุชนาถ บุญลือ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายวิทูร แซ่ซ่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่ท้าว

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายวีรภัทร แซ่ว้าน

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๔
นายสมศักดิ

์

บุญศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวสุภาพร บุญเปยม

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๖
นางสาวอำพร อินเฟอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายเชาว์วรรธน์ บุญเนียม

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ ตุลารักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์มา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงวรัญญา เพ็ญศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายกิตติธัช ทองไพรวัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงนิภาพร ใจเย็น

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงสุนิสา มิงสันเทียะ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุมาลี ศิริวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สีหิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงชัชลักษณ์ เครือเตียม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงรัตติกาล เนืองมี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงชัชชญา บัวคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงชลดา เครือเตียม

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ประดาง  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายทศพร บุญยะรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงสมฤดี ผิวชะอุ่ม

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงวรรณิดา พรมแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงสุธินี บุญสายยัง ๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายวัชระ จันทมาศ

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๓ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายวริทธิธร

์

ขุนศร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายอริญชัย แก้วทองคำ

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายอภิชิต สุขนวน

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายภูวดล ปตมะพรม

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงมาลัย กองแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงธันวาพร ฤทธิอ้น

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายกิตติพล ทาเอีย

้

๑๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายขวัญชัย ทองแดง ๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายพณะชัย เพิมเพ็ง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายกิตติภูมิ เกตุแผ้ว

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายสมพล บุญสายยัง

๒๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายมานะ คันทจักร ๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุทธิดา บุญมา ๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงสาธิดา บุญเกิด

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงสหทัย แก้วสระแสน ๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงอติพร สีชมภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฐริดา บุญเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายธนพล หมันยงค์

้

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงกัณฐิกา ปทมาลี

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายจารุเดช จินดามัง ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายธนภัทร ศรีสกุล

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ โออ่อน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายวีรภัทร์ อยู่สมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายพันกร นาคศาสตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายนัทธพงศ์ สมพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพัทธพล ประเทศ

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายนาควัฒน์ สร้อยศรี

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงศุธิดา สุขนวน ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงปริณดา แพงเม้า ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงโชติมา แสนเปยง

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา โฉมวานิตย์

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงศิริพร ฉิมจีน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงเดือนวดี พลเดชา

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงนภัสรา ไทยแท้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงสิริวิมล สุภาพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงศิรประภา สุกใส ๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงเดือนดาว พลเดชา ๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงวิภาวี ผิวเหลือง

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายพงศภัค มีระหันนอก

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายดิชพงษ์ สร้างน้อย

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุนิษา หวานเสนาะ

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงรัตติกาล ปะตินังเต

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายอนุชา อินสา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงศรีสุดา เทพศิริ

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายอนุพล สดแช่ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายภีรพัฒน์ น้อยสังวาลย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายยิง

่

ทิศกุลสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายคำมี แซ่ท่อ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายซัว แซ่ซ่ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายปอ แซ่ซ่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงเกสรา ถวิลอำพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงชญานิศ เครืออ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงชลิตา ฟองน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงนารี แซ่เฒ่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงอาลี แซ่ซ่ง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงบุณฑริกา ดีธนากุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงลีลาวดี ท้าวแสงเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่ท้าว

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายเซ้ง แซ่ซ่ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายวงศธร สืบวงศ์ดิษฐ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายวสันต์ วชิรญาณวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงวรรณิษา มีสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปงเซียะ แซ่วือ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงกัลยาณี มีบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงจินตนา แซ่ท่อ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายจักรินทร์ แซ่ย่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สูงเนินคีรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงนันธิดา แซ่ท้าว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงรัศมี แซ่ย่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตำลึง ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงนิษาชล ระหงษ์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๕ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายสพล สิริตา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายเดชพนต์ วันเสียน

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงกรกมล หมืนประศักดิ

่ ์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงกุลณัฐ สมวัน

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงพัสวี บุญนก

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี จอมนก

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๑
นายเกรียงศักดิ

์

พึงจอน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๒
นายวาที เอมจัด

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๓
นางสาวจตุพร พานแจ้ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๔
นางสาวสิริกร แก้วเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๕
นางสาวอริสา มะณีสาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ลาดยาวใหม่  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงปานระพี สุรินคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายพลากร ใสสิงห์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงภัสสร วงกาวิล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงศิริวิมล โคสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายกฤษณะ โมทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงกัญญาภัค จิตรกรมาลี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา มาเกิด

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงขนิษฐา ปาเปย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายจฤษณะ รอดมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายจิรพนธ์ เหมเส็น

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายจิระศักดิ

์

เครือแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เสือคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ พูนผล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงชลิตา แสงหล้า

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายชาตรี อินทร์ช่วย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายณฤเบตดิ

์

สุขสบาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา มาตรสีกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายณัฐพล ตามะตา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กุดน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงดาริน ตามาตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายติณณภพ ชินรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงธัญวรรณ สุกนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายนฤสรณ์ ไกรสอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายบุรัสกร เทพนิกร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๖ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายปฏิภาณ เมาตากน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายปริวัฒน์ นาเบ้า

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงพนิตพิชา พวงพิลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงพิยดา โสภากุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงพีรดา ปวนดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายพีรภัทร ทองพ่วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงภริดา ศรีเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงรัตนกาญณ์ ยวดยาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงวิสสุตา พิมเสน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายศราวุฒิ คำกมล

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงศุภกานต์ เรืองจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงสมฤทัย ปจชามาตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงสาวิกา เพ็งกัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุภนิดา บุญธรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงสโรชา ก้อนหิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายอนุวัฒน์ หมืนแผ้ว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายอัมรินทร์ พุ่มเฟอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ หลอมทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายเอกรัตน์ ตะนุเรือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ตาสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงกัญจพร สุกใส

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ดีอ๊อด

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงจันทนิภา ยอดยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ทรงสัจจา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์มา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายธนพล เฟองผึง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ ยศงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายธนากร ธรรมขัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ไมตรีจิตร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายธีรวัฒน์ คำหล้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายนัฐพงศ์ แก้วกล้า

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายนัฐภูมิ ภูงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายบัญญพนต์ กองนนท์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๓
นายปญญา พิมทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงปารียา เครือวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๗ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผันเขียว

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงพิยดา จันทร์มา

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายภูตะวัน ภูถาวร

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายภูมินทร์ กลินเดช

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงวาสนา สุวรรณไพรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายศหรรษวรรษ คำพ่วง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วหล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๒
นายสรวิศ วงศ์ไพรศาล

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายสิทธิพล วงษ์กาวิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายอนุชา จันอิม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทรงสัจจา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงกชพร พิมเสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงนำฝน บุ้งแปน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายพิตตินันท์ กาวีระเต็ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงวันวิสา เกตุสูงเนิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายศุภกฤต จันจะนะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงกานต์มณี อ้วนตุ้ย

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงกัญญาภัค สุกใส

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำแดง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา ยศต๊ะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงกันธิชา ขันฟอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงกัลยณัฐ จันทร์สอน

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ หล่อเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ วันดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงณัชชา บุญพวงสถาพร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนเปา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ มูลกัณฑา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงทวินันท์ แก้วกล้า

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงลีลาวดี คงเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา เขียวคง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงอติพร แก้ววรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันใจยะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๗
นายทินภัทร หลวงปญญา

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงนฤมล แซ่โง้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๑๙
นางสาวพิมพิกา พิมเสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๘ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายสัภยา สอนชัยภูมิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงอุษา อ๊อดเขียว

๒๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ตาลิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๓
นางสาวเพ็ญนภา มาสอน

๑๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๔
นางสาวกมลลักษณ์ มาลาทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๕
นางสาวกรรณิกา พรหมมาลีหอม

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๖
นางสาวกัญญาณัฐ จันตา

๓๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๗
นางสาวจุฑารัตน์ หมูยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๘
นางสาวชฎาธาร สุขสาตร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๒๙
นางสาวชนากานต์ เวียงลอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๐
นางสาวชลดา อินทร์แก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๑
นายทวีภพ อ่อนละม่อม

๒๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๒
นายนรากร นาเบ้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๓
นางสาววรพรรณ สังข์คำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๔
นางสาววศินี เขียวไสว

๒๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๕
นางสาววิวรรธนี กันแลบ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๖
นางสาวสิริยุพิน แสงยศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๗
นางสาวสุธาสินี ไชยฮาต

๐๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๘
นางสาวสุภัสสรา หว่างอุ่น

๑๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๓๙
นายอำนาจ นวลเปยน

๒๗/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวเนตรนภา บกแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๑
นายไพโรจน์ ลีรานนท์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๒
นายกฤติพงศ์ วงษ์กาวิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๓
นางสาวจีระวรรณ เนือไม้

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๔
นางสาวจุฑาทิพย์ ใจคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๕
นางสาวฉัตราวดี เฟองผึง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๖
นางสาวชนากานต์ จงบริบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๗
นางสาวชัญญานุช สอนตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๘
นายชาตรี หนูมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๔๙
นางสาวชุติมา ใจของ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๐
นางสาวณัฐนิชา ทิมาสาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๑
นายธนวัฒน์ วิบูลย์ศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๒
นางสาวภัทรา คงโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๓
นางสาวภัสสร สอนแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๔
นางสาวรัชณีกร เขียวอ้าย

๑๙/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๙ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๕
นายโยธิน พรมเทพ

๐๔/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายกมลภพ แก้วบัวดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐพล แก้วกัณทา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงตฤณพร น้อยทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายนนทพัทธ์ ยะประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายนวพรรษ โคสอน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายภัทรดนัย ราณศึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงอังคณา สุภาตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายเจษฎากร วีวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายเบญจพล ทองคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงคุณัญญา รอดมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองปาง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงชาลิสา วันต๊ะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงณัฐพร ทะเย็น

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงรอยจันทร์ ชูรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงเกษวารินทร์ ถุงคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสันปาลาน วัดสันปาลาน  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ดีเย็น

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงธัญพิชชา พรมปก

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายรัตติภูมิ แรมกลาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงสุชาดา กิงต้น

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๕
ว่าทีร้อยตรีทิวาพร

่

ตาซิว
๐๕/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
วัดชลประทานรังสรรค์

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายกองทัพ ประวันเตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายนิกร แซ่โซ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงประดับพร ครุธโม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงปฐกรฐ์ เกิดพุ่ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงยลลดา เสน่พูด

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายศุภชัย ลำพูนสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายสรายุทธ สาระพงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุริรัตน์ เรืองขจร

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์กัณหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา อินทร์ขาว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายจักรภัทร ต้นสาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายปกรณ์ พิมมาตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายปพนสรรค์ นันตา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายพลธรา ช่วยสงฆ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๐ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายรัตนโชติ สาดอ่อน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงวนานุรักษ์ รัตนอักษรกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายศักดิดา

์

อุ่มแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายสันติ แซ่ย่าง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายสุริยัน ต่ายคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์ขาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ต่ายคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายธนกร ผลาวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายธนดล ดาวเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายพงศภัค ตุ่นแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๐
นายวรวุฒิ แซ่ย่าง

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายศรายุทธ ช่วยสงฆ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอินทิรา มาเตียง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวธมลวรรณ เทพอาษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายพงศกร แสงม้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายเดชาธร กำลังเกือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงชิดชนก ทองชำนาญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงทรรศนีย์ สุดประเสริฐ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงธัญชนก จ่อนด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงนภัสสร แสงเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงปุญญิศา จันทร์โต

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงพรพรรณ ภู่จันทร์เจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ รัตนบุรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายภูริวัฒน์ คำจู

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงมณฑิตา อินอยู่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ต่อพล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงมานิตา สุติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงรุ่งรัตมณี เพ็ชรรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงวรรณชนก ตุ่นเปง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ปลืมนุช

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงวิชญาพร สุกลม

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายศักดิสุนันท์

์

กิมก่อสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงสราญรัตน์ เกิดแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงสุพิชญา หล้ามูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุภัคตรา ผิววันดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๑ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุภาวดี ทิพย์มาตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงหทัยชนก ดวงแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงอริสา ทับเอียม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุรีรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร วันต๊ะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงทยิดา พลมัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงนัฐภรณ์ พุ่มพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงนิรชา ขำหรุ่น

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงปณณพร พลมัน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงสินีนาฏ ปาระจัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสนพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายทนงทอง เตโช

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงพรธีรา ติวแวด

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายศักดินนท์ สิงใส

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงกุลปริยา เพ็งยิม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอัจฉราพร เกษมณี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงสวรินทร์ เจียรติว

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงวิรงรอง สวนสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายณัฐนนท์ ปนทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายธันวา บุญจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายพนธกร แก้วแปง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ พุ่มสลิด

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงรัตนนันท์ ปญญาเปง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงอรัญญา อุดแคว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงจันทรา หาวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงชิดมณี พึงจันอัด

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงภรณ์ฤทัย ไหมตัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายมงคล ดวงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงมัจฉา ไชยศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงวาสนา ปญญาทิ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงสายธาร ไชยศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุพรรณิรัตน์ แสนพรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงสุวัสดา พิมพ์ษร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายเสกสรร หัตถะดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พูลเพิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๒ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงจันทิรา ตันต๊ะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ สุยะตุ่น

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงธาริณี มูลอ้าย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายธุวชิต สายต่างใจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงนวิยา ธนูพล

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงนาตาลี ทองนวม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงบุษกร บุญวัง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงปานระพี บุญอิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ปนยศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายพีรพล คำหนัก

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงรัตติกาล เพชรรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ ก้อนเอือย

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงวรรณษา ตุ่นเปง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวราลี โตปอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายสมชาย เอียมพินิจ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วแสนสาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ จอมฟู

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายอนุภัทร หาวัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงธัญชนก พุ่มสลิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ไถเงิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงศิรินภา พิณพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงอารดา วันเขียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๒
นายพานิช แสงเกษม

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงสุนิศา ปนยศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๔
นางสาวสุวรรณี สายทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๕
นายเศรษฐพงษ์ กลมกัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๖
นางสาวนภาลัย อ้นบางเขน

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๗
นางสาวพิมประภา คำผัด

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๘
นางสาววิพาดา ดวงแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๘๙
นางสาวทิพวัลย์ ตองเต

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวนำค้าง หาวัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๑
นางสาวบุษบา แคล้วศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๒
นางสาวพรรณนารา วันคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๓
นางสาวมัทนาพร เทียงเอม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๔
นางสาวมัสยา ฟนเฝอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๓ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๕
นางสาวมาลินี อินอยู่

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๖
นางสาวรุจิรา ทิใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๗
นางสาวศิริพร ระจา

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๘
นางสาวสุพัตรา ตงคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๗๙๙
นางสาวสุวนันท์ มาเตียง

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวอัญชลี ทำมาก

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวอัญญารัตน์ ปาไพร

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาวเกวลิน ระจา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐชนน เมืองมูลชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตา ต่ายโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายภัทรพล แสนภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา มีเอกภาพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปนนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงกฤษณา นิมคำ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงจิราภา บารมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายชนกันต์ อรัญเพิม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสนพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงทิพยนารี คำชุ่ม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายธนกฤต อรัญสาร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เปนซิว

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงวรัญญา สุขงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงศิริวิมล นามแสนนะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงจิตวรินทร์ สังเกตุกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ทิพย์มาตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงสิริกร โมคลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๐
นางสาวกชพรรณ โพธิงาม

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๑
นางสาวกัลยรัตน์ ดิษนิล

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๒
นายธนวันต์ ตังใจพิทักษ์

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๓
นางสาวนัทมล แถบสิงห์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๔
นางสาวบุษยา สิงใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๕
นางสาวศวิตา ปญญาสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๖
นางสาวศศิธร ภัครกุลวัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๗
นางสาวสโรชา อินทนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๘
นางสาวอภิชญา แสงสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๒๙
นางสาวอภิญญา สิงใส

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๐
นางสาวอารียา เอียมพุก

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๑
นางสาวอินทิรา สิงใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๒
นายเผดิมชัย เตจา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๓
นางสาวกัญญาณัฐ สิงใส

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๔
นางสาวกัลยาณี สิงเหลือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๕
นางสาวกานต์ธีรา กลมกัน

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๖
นางสาวจตุรพร ปวงแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๗
นายฉัตรวุฒิ อินจินา

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๘
นางสาวดวงกมล เข็มทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๓๙
นางสาวนันทวรรณ ต๊ะแน่ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๐
นายนันทวัฒน์ มณฑา

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๑
นายพงศ์พล สำเนียง

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๒
นางสาวภัคจิรา มะไล

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๓
นางสาวมัณฑิรา ตองใจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๔
นางสาวศศินิภา ตุ่นแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๕
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ลายอด
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๖
นางสาวสุกัญญา บุตรแสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๗
นางสาวอนุธิดา ปกประจำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๘
นางสาวอาทิตยา อินมูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๔๙
นายเจษฎา สังข์คำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาวเบญจมาศ อิมแสน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๑
นางสาวจิราภรณ์ วันศุกร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๒
นายณรงค์ศักดิ

์

พุ่มสลิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๓
นางสาวนชุพร สุขเขือน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๔
นายพงศกร พรหมดวงศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๕
นางสาวรุจิรา ทังคำ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๖
นางสาววรรณากรณ์ อยู่ประทุม

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๗
นางสาววารุณี ปามา

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๘
นางสาววิราพร ตังน้อย

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๕๙
นางสาวสุมินตรา โคกขำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๐
นางสาวหยดเทียน คำเปย

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๑
นางสาวอนินท์ญา ขันขาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๒
นายธวัชชัย หวังอารมณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๓
นายเมฆเพชร พัฒนพูนผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๔
นายพีรภัส สรรคชา

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๕ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๕
นายพิพัฒพงษ์ ไชยฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๖
นายชิษณุพงศ์ เหมยคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๗
นางสาวสุภารัตน์ กวินวานิช

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๘
นางสาวเสาวนีย์ มากดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๖๙
นางสาวกชนันท์ ต๋าคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวสุวนันท์ วงษ์ปางมูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาวสุภาภรณ์ สุขต้อง

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๒
นางสาวนริศรา เถือนแก้ว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๓
นางสาวนัทธ์ชนัน แก้วมูล

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๔
นางสาวธันย์ชนก จักรอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๕
นางสาวอรุณี สีนิวงาม

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงแสงมณี สาลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๗
นายอุดม แซ่เฉิง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๘
นายจักรพรรค์ ยอดเรือน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๗๙
นายศรัณยู บุญสิงห์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๐
นายไพรัช ทวีพรสวรรค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๑
นายวีระชัย แสงทองอุดมกิจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๒
นายกิตตพิชญ์ พันธุ์ณรงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๓
นายกิตติพศ พันธุ์ณรงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายรณกร ภูมิการ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายวรกันต์ สามัคคีก่อสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายกัญจน์ ตาเรือนสอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายสิทธิพล วงศ์สว่างกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายวินัย อินต๊ะยา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายภูวมินทร์ กวินวานิช

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายปฏิพล ประกอบกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายซามิบู -

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายเกริกพล อ้นอยู่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายบริวัตร แซ่หมี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายเกียรติพล ตันจักร

๋

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายธวัชชัย สิงห์ดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายเซยา แยเย็ง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายปรากร ศรีพวงมาลัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ดอมดอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายขวัญชัย ทองสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๖ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายกิตติพงษ์ คงหิรัญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายศรราม -

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสุชาติ หลีชัยกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายธเนศ จิตสันเทียะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายพศิน ยอดมหาวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายชัชดนัย ยะถา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายกรวิชญ์ โท่นเปา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายเชาว์วรรธน์ มณีศิลาเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายชนะกานต์ โชติวิวัฒน์ธนชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายแทนไท -

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายธนวันต์ แซ่โอ้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายพีระวัฒน์ เลียวชัยรัช

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายมาเตโอ ระภัทรพร

ไฟยวินเกิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายพีรพล มณีจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายกองทัพ คงดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๕
นางสาวนฤวดา รักสนิท

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๖
นางสาวนภัสส สายทองแท้

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๗
นางสาวสุรดี ศรียีฟุง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงพรชนก เกตุนิม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สยามล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงธัญกร ชัยดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงวรวรรณ แก้วมาลัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงณีรนุช ณ  ปอมเพ็ชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงชามาวีร์ สุขจิตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงโซฟญา คามณีวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงพัชรีญา เงินแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงณัฐิดา แซ่เล็ก

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงพลอยชมพู นวนตาวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงสิริกันดา เดชดุษณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปญญาดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ กรัชกายภาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงสุวพิชชา เวียงลอ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงนัทชามนฑ์ มณีศร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงเปรมิกา หาญพรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงพิชชา แซ่ม้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๗ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงมารีน่า ติสา

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงษ์วิจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงณัชนันท์ ศรีจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา

ชัยชนะโยธินวัชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงอริสรา รักษาศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตชัยเจริญกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองกสิกรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุดชัยภูมิ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๔ เด็กหญิงฉัตรชฏากรณ์
ปนดิ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงณัฐกมล เทียงเอม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงสุนิสา -

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงณัฐจุฑา พันธ์สายเชือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หว้างทวีสิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงกาญจนา บุญญะนาทัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงขนิษฐา แสงท้าว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๑
นายประสบชัย (-)

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๒
นายสุทน ตาเส่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๓
นายวรชิต อโนรา

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๔
นายประสบโชค (-)

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๕
นายธัมวา สาละวิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๖
นายกันตภณ โปรหยี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายพงศ์พณิช คณาชนพิทักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายจุฑาภิทร ยืนยง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายอดิศร

ก้องพนาไพรสณฑ์ ๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายธีรกานต์ ทวีบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายธิติสรรค์ จันทรมณฑล

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายซอชิยา (-)

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายสินวัต กิวนวาณิช

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายศิริวัฒน์ วิสัยบุญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายวิชัยชาญ เสาดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายนรวิชญ์ อาวาส

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมพาลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายคุณากร พรมตา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายธนกฤต เจือจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๘ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายธเนศ ติบงา

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายพงศกร บางสิงห์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ก่อพงศ์ไพรสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายภูวนาท เพ็ชรมูบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายกู้เกียรติ วงษ์กิจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายคฑาวรรณ จ้อมแดงธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายชุติไชย ฉิมพาลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายธนากร แพงวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายมโนปกรณ์ อัครรุ่งโรจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายธีรภัทร พรเชาวดีสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายประจักษ์ (-)

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายตุลา (-)

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายวรเวศ พิเชฐเกียรติกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายอาชวิน ออกคา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ กองแก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายปวริศ แข่งเพ็ญแข

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายวรเมธ แก้วทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายศุภกร ตันกา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายณัฐพนธิ

์

วิเศษอุดมศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายฆธาวุฒิ เชียงราย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายราชภูมิ ม่วงมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายวรชาติ ทวีบุญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายแสงชัย นิกรเดชา

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายศตนนท์ โยธาภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายพงศกร แก้วมีสี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายภูเบศน์ มีเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายเจเจ (-)

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายสราวุฒิ ไพรอวยทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร์ สุขอ้าย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายธนา วิเศษบำรุงเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายวสันต์ สละเหมย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายพัฒน์ทนัน พรมหงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายณัฐพล พรมขัดจา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๓
นางสาวอิสริยา สินวิริยะนนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงเกศราภรณ์ สุธรรมปา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๙ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงเนาะเลเล (-)

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวิชัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุนันทา วงษ์แก้วมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงเมทินี สุขดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจทา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ยิงยง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงโซดา (-)

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงปาริฉัตร จีคีรี

๋

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงลีลาวดี (-)

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงญาณิศา คนเก่ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงนิชนันท์ เทนสุนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงกานต์มณี บัวยิม

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงพรธิรา อุปสอด

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ พูนใจสม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงปนมุก ดารากมล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงชนาธินาถ กวินวาณิช

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงอภิญญา เพรชศีรีรัฐ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงชฎาพร ฉัตรแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงวาสิตา จำปาเงิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์ดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ สมารัก

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ จิรัฐิติกาลนนท์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์ทาฝน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงจันจิรา ตาแจ้ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงลีลาวดี ท้าวคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพรนภา ปานเพิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ตีปะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงชัญญานุช เสนีวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกัลยาณี จินาลม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงกานดา บุญประเสริฐ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงดวงพร หัวใจรักคีรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงเกวลิน คำปวน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงศุภวรรณ โรจนเจริญกิจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงอภิชญา มิงก่อ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงนิชา จันตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๐ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ กินตาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงพรธิชา ตามี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงพัชชา กัญญาโภค

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงวรรณรดา ธรรมรังษี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงอัญชลี ศรีโสภา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงกันตินันท์ ลอยเวหา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงอารียา แซ่โค้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงศศิพร มะณีใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงนวพรรษ หมูถึง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๔๙
นางสาวศิริพร หมูสุปาบ

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายธนธรณ์ ธรรมสินเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายวสันต์ แปลงชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายดนัยนันท์ หนันตา

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายวีระ วีนันท์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๔
นายวชิรบารมี ติต๊ะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายรชตะ หมืนโกฏิ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายภูฬทัศน์ โฮ่งจิก

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายอริณชัย สีวิใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายธนารินทร์ บุญโล้น

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายศราวุฒิ ยางระหงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายศุภสาส์น นาคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายศุภากร บัวระพา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายมนตรี อิทจักร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ แปลงชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายชัยศิริ วงศ์ปง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ผันอักษร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายทักษ์ดนัย หมืนสุคำ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายพีรัช ยิมเขียว

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายศุภโชค หมู่ปาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายอนุสรณ์ บุญวงศ์เมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายชนภณ บุรีรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายณัฏฐวี อยู่วิจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มาติบ

๊

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายเสกสรรค์ เฟองรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายศุภณัฐ ถึงบุญมา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๑ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายภารดา แก้วคำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายธราเทพ กวีพรไพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายนาถวัฒน์ สุขเกิด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายนัธทวัฒน์ ใจกัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายนิพัทธ์ วงศ์โมทนา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายอนุภัทร สีใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายกรรตยศ พันคำมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายณัฐภัทร อธิวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทาเปลว

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายสมศักดิ

์

จันทร์เจนจบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายรังสิมันต์ สิงหมณี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายกัมปนาท เชียงผิว

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายชนแดน ต๋าคำปน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายชาตรี ลลิตาคม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายฌานวัฒน์ จึงอภิรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายติณณภพ มาเปงวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายธนโชติ คำอินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายธนพล ฮอมปน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายธวัชชัย ขจรคีรีกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายมงคล ดงดอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายเมธัส คีรีอารักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายวชิรวิทย์ เทพสนิท

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายครรชน วันเจริญใหม่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายบารมี ใจสมคม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายปริญญา สุจริตจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายมงคล เต็บโห้ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ หาญพรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ พูนกัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายวงศธร คำละ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายอธิภัทร สุดเปย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายพชร ตันคำแดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายโพดาดา เงอะแง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงอัมรินทร์ มิลิ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงจิรัชญา สะขัดอ้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงนฤมล วาจาอุทัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๒ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงบุญยานุช ทิปญญา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงจิราภา จันตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เทพปน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงธนิวรรณ วงค์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงนภาพร เขียวคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงปยธิดา บุญพลูเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิหวาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทัพสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงสุณัฐญาวี ศรีวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุปวีณ์ ปนเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงอมิศรา ขันเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงวรรณวิศา พิพัฒนปทุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงกัลยกร บุญคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงกุลนันท์ จันแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงอารยาวดี ชาสำโรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงพนิดตา ทิหวาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมบัติท้องทุ่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา วงค์ประสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงณัฐนพิน ติบลำเอียง

๊ ้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส กาวินำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงนันทัชพร อภิวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพัชราภา คงทัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงมาริสา แก้วปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงรตา พิราศชวนพิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงศิริพรรณ สีเทียน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ฌา ปานคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เอืองอ้าย

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงกัญณภัทร ปนปง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงเกวลี ปญโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงเกษราภรณ์ โชติวิเศษสกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงจิดาภา ปุกราชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงณัชธิกา สุนันต๊ะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงดารารัตน์ หลอดแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงปาริชาต กัณทะวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๓ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงปยาศิณี ผิวทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงพิทยา กาญจนประทุม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงศิรภัสสร เลิศวิจิตรทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุพัชญา เณรจ่าที
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงอังคณา กันทะวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ ปุณณานันท์ภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุกันยา สิทธรัตนปภา
๒๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๒ เด็กชายหน่ายแทะอ่อง
อ่องลิสา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายอาบัส บัสชนัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงโซซันดา พัทธนันท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงทัศนีย์ ทอแสงสุวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงพรนภา ขยันกิจพิรุฬห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงนำผึง

้

แซ่ลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงกุ๊กไก่ ประภาชนกานต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงไพลิน พิมพ์นดาลิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายพีรยุทธ วิชชากร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๑

นางสาวฝาย บรรณสรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๒
นางสาวพิวพิว(ศศิธร) -

๐๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๓

นางสาวจันทรา ตระกูลปรียาพง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายปส่ง บีเปรมชนัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายสุพัฒน์ -
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงหมวยเล็ก กฤษณงค
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงณัฐกมล แสงปราวัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงปวีณา คีรีวัฒนากูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงพัชรา เล่ารัตนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงพิพาพร แสนพรหม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงพรทิพา ไทแสงธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ ดุลยพันธ์ธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๓

นางสาวกานดา -
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๔

นายสุพจน์ พารินธร
๒๗/๑/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายอากาลวน ลวนรุดา
๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๖

นายอากาโม โมทชยา ๔/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๗

นายศุภณัฐ ณัฐภัทร
๒๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๘

นายเนทูลวน -
๒๕/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงแก้ว แก้วกัลยกร ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงนภาพร พรนภาสิริ

๑๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงปานชนก พฤทธิรุ่งเรือง

์

๒๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงนภาพร เมธาพร ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงลินลิน มโนเชาวน์
๑๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงมิน

้

นิรภัฏ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายกันตภณ ตุ้ยเขียว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายกำพล ศรีมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายคมสันต์ รณฤทธิชัยกุล

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงบุษบา สุยะวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา จันแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงศศินิภา ฟนล้อม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สวนแพง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงอรณิชา ใจยวง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บางพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงแพรวรรณ กันทะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงกรรณิกา สีนิล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา คำบัวใหล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายรัตนกร ต๊ะสุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสุภาพร วงศ์จักษุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายจตุพร หมืนวัง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายบัญญัติ ถอดมูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายอนุชา เฟองรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายเมธี หลวงหลาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายธนาวุธ จันทร์อิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายพัทธดนย์ ปญโยน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง วัดท่าสายโทรเลข  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายณัฐยศ เขียวมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงนำฝน ไม่มี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงสีดาพร ศรีจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงกาญจนา จันเพ็ญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายชลันธร แสนวงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ ขานไข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณชัยรบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายจักรภัทร จันทร์แก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายชนะชนน์ สุขหอม
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๕ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงปทิตา โยชุ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายสิทธิวัฒน์ อินอักษร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เบญญาบุษกร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๘

นางสาวกานดา จรัสเรืองรองกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๑๙

นางสาวจันจิรา ไม่มี
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงชาลินี ไม่มี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายณัฐ สุธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนิภาดา ตาคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๓

นางสาวพัชรา -

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงอารียา อุ่นคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๕

นางสาวคนึงนิตย์ -
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๖

นางสาวพิมพ์มาดา หนันตา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงศุภวรรณ -
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงชลนิชา เสนาลัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงชนาภา แวงชัยภูมิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๐
นางสาวชมพู่ กาแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงดุจเดือน แสงตะวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงปนัดดา ครองไทย
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงลลิตา กันทะวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวสุวนันท์ สุวรรณวารี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงจิราพร รุ้งฤดีชัยสกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงธนพร พันธ์ประเสริฐ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๗

นางสาวฐิติกา สดใสหนองเขียว
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๘

นายนุติราช บัวนาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๓๙

นายประหยัด เสือชูชีพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๐
นายพงศกร จันทร์เปง

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๑

นายวัชรพล ถาเรือน
๐๙/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๒

นางสาวสวภัทร นับชม
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๓

นายอภิสร แซ่ซ้ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๔

นางสาวอลิษา -
๑๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๕

นายเจษฎา เลิศสุขสมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๖

นายพันธวัธน์ ตาเขียว
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๗

นายวรพร ประสิทธินอก

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๘

นายศุภวัฒน์ สุกตุม
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายกฤษณะ จักรอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๖ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงจินตนา คำสิงห์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงจิราพร ขวัญพงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงจีรพันธ์ ใจแก้วทิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงณัชนันท์ แดงแบน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ปางหล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงนงนุช ตุ้ยเขียว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายนิติภูมิ บุรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายปฐมพร แก้วกันยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพรชิตา หล้าแดงสาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงแปลง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์อุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ริด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสนเตปน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายสุวัฒน์ชัย แสงแปลง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เถือนแก้ว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายอาทิตย์ เพชรปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงกนกพร หวังหุ้นกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายกิตตินันท์ ใจกาษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ สุภเสน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายนพดล มันภักดี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายนัทธพงศ์ พิมดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงนุกชิตา ชวนแพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายศักดิศิริ

์

ทิยอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงอัญชลี แก้วกันยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กาษา วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายกิตินันท์ แซ่โซ้ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายจรัสพงษ์ ดวงเปง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายจิรายุ พาพิง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงณัฐชริษา ใจพรมเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงนภัสสร ใจปนทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายบี จินะวงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงพรณิภา พงษ์สุพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงพรธิภา พิทักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงพลอย เกษร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงพัสวี หมืนจินะ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายพิชชากร หนูสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๗ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงมนต์มนัส จันมี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงรัตติกา สีมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงวันฉาย โยธา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายศุภชัย แสนอินต๊ะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายอภิชาต ใจสา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายอรรถวัฒน์ แก้วปา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลาติบ

๊

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายเอกราช นำทิพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายแสงทอง จิวแก้ว

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงกัญญา ปนคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คำสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายจุลจักร สุจา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนภัสสร เกิดแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงนิรมล อุ่นใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงนิศา ปญญาเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงนิสามณี เย็นเอ้ย

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ อุตทาสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงผกามาศ อุปรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงยุพาพันธ์ ชมภูทิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงอทิตยา ก้อนนคร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงอริสา แก้วปา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายอาทิตย์ ปองวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายชัชนันท์ ปนสีคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายชาญวิทย์ อุตษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ จันหล้า

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงทราย เย็นเอ้ย

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายธนาลักษณ์ แก้วเมืองกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายพงศธร ประกอบธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เทียนศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา อุดจอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

หาอังกาบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายอนุวัตร เอ้ยอ้าย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

วัดมาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายกิตติภัฎ แก้วกันยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา น้อยแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายณัฐวัตร สีวิใจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๘ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงตันหยง แสนเตปน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายนันทกร เครือมี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ จันชัย

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายปุณยวีร์ กะนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงวิรัชญา สายพิรุณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสร้อยฟา สุขแสนโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงสุดา -
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ปูอู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เปยงใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงไข่ห่อ -
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงรุ่งนภา -

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สกุลงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงเพ็ชรัตน์ กันทะนูน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงจันทมณี เรือนใจดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงฉายรุ้ง ใจเมือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงปุณยาพร พิศวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกมลพร คำฟู
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ คำหล้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงธวัลพร คำหล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงมณีเนตร ยอดสกุลงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงสัณห์ลินี วันดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงกชนันท์ ธงชัยเจริญผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงกชนุช ธงชัยเจริญผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๓

นางสาวนภัสสร ทานบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๔

นางสาวระวิวรรณ แสงงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๕

นางสาววิไลวรรณ ธรรมวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๖

นายสรวิชญ์ อุดเปยง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๗

นางสาวอำภา รุ่งมณีไพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ คำวัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงรดามณี เกิดแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงอรเทพิน แสงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงจิราภา อินต๊ะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงจันทนีย์ สุอิม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงจิณณพัต สะขัดอ้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงนำผึง

้

วังสิงห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๙ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ จันเขียว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงมณีวรรณ นธากร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงยุพาวดี คำละ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายวรพงษ์ ขันแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ต๊ะสุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุวนันท์ อินก่อสร้าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี ทิน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงมินตรา ต๊ะสุ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงวารุณี ปูปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ สุวรรณใหม่
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๕

นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา

๑๖/๑๑/๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๖

นายทนงศักดิ

์

-
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๗

สามเณรภานุวัฒน์ พยุงสายชล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๘

สามเณรวิวัฒน์ แซ่ย้าง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๖๙

นายประพันธ์ ชัยประเวศน์

๒๒/๑๒/๒๕๓๙
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๐
นายภาณุพงศ์ พรมเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายธนพล วงค์แก้วมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงรุ่งนิภา ปนสีคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายนันทภพ วาทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายอัศวเมย์ สิงขรจารุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงเศรษฐ์ธิดา มือแป
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงพิมล อภิบาลวนาลี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ สิงขรจารุ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงพิยะดา ทิพย์บรรจงสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๗๙

นางสาวมธุรส ใฝฝากรัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงมลธิรา ทัศนาไพรสกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๑

นายวุฒิเดช สิงขรจารุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๒

นายณัฐนัย โสดาสมาธิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายสมคิด จิตรจงคีรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุภาพร สมสุขเสมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงอรพรรณ พลิวไสวลอยลม

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลับประโคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสีไพร สีดา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงกิตติยา ละอูป
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงณัฐนิชา สุคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๐ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายธวิทย์ ละอูบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงอิธิรา ธรรมเกษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายโยธา คำเงิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงจิดาภา วิชาพร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายเจษฎา เผ่าสุวิมล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงมนัญชยา ปูสัน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิภวากุลพนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงศิรินภา เผ่าอุ้มผาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงนวินดา นภาแจ้งแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไม้เกตุ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายกฤษดา วงษ์น้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายอนุพงศ์ วังใจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงนันทการ ตาแสงวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา ใจยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงพิมเพ็ญ ปนใจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงวริศรา วงศ์วิริยชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงจารวี ก่อประเสริฐกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายชัยญานนท์ เมามูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายโกศัลย์ ชินวงค์พรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายทินกร แซ่เกอ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงสุนิสา วนาลีอภิรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสุภัค กำธรเดชะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงอภัสรา สระทองวี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงอภัสรา แซ่เกอ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงเกตนิภา ฤทธิลำเจียก

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงเกษรินทร์ มโนมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงเขมิสรา วิภัตติกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แซ่เกอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๑๙

นางสาวไป แซ่ม้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงกนกพร กรินคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายกัลยกฤต แซ่เกอ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงกัลยาณี กมลพิราม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายจิณณวัตร จันทรมณฑล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงจิดาภา วิลาสสูงไกล
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๑ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายจีน แซ่ว้าน
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงชนัญญา เพชรคีรีรัฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายชัยเจริญ แซ่ว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายณรงค์ เพชรคีรีรัฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงทาริกา แซ่ม้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายธนวัต แซ่ว้าน

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงนิชกานต์ วิลาสสูงไกล
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ เจริญผลิตผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงพรรณวิสาข์ กำธรเดชะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงพลอยรุ้ง จตุมหาสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ จันทรมณฑล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี แซ่ลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ กวินเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงวารุณี กมลปราณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พนารุ่งเกียรติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทรมณฑล

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงศุจีภรณ์ มโนมัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายสามชัย แซ่กือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงสุชัญญา แซ่กือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงสุธินี เสาวนาธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุนันทา พยุงสิงขร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงอภิญญา กมลปราณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายอานนท์ วนาอภิบาล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทรมณฑล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายเฉลิมวงศ์ แสนหาญชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แซ่ว้าน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา เพชรคีรีรัฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงแชมพู แซ่เกอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงชุตินันท์ โกมลธรรมกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๔

นางสาวอังคณา หนึงพงไพร

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๕

นางอุบลรัตน์ ละมูลตรี
๑๔/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงศิริพร พอพอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงกชกร หน่อยญีโท

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา ( - )
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกะเปาชี ( - )
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๒ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงกวนอิม มันตัน

่ ๋

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายณัฐกุล บัวบาล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายนลธวัช เกิดแก้วเมืองมูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ทาสา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายธนกฤต แซ่จ๋าว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายสุทิวัส โพธิรอด

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายพรหมลิขิต สวายประโคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายอัครวัฒน์ ตาคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายศรชัย คำแปลง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงธมนวรรณ กำประทุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สีบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงภาวิษย์พร เรือนคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ก้อนจะรา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสิรภัทร ก้อนจำปา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงจิตรทิวา โองก๋า
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงอริตรา เขียวทะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงวริสรา ไชยโท
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงโบ ( - )
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ นำมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงนันทกานต์ ศิริพิมพ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงชาลิสา คำแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายเอกพล แปรงปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายบันเทิง ( - )
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๕

นางยุพิน ทองสี
๐๖/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๖

นางสาวธัญญาพัทธ์ ธูปทอง
๑๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๗

นางสาวสุพรรณี บุญชม
๒๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๘

นางสาวยุวันดา สดใสญาติ
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๘๙

นางสาวนลัทพร แซ่เดียว
๒๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๐
นางสาวธัญญารัตน์ ทาเปรว

๐๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๑

นางสาวปุกกี

้

(-)
๐๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๒

นายชลเนตร หวังข้อกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๓

นายสิน อัคศร
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายณัฐพล เพชรมณีสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๓ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายจาฏุพัจน์ วังศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายธนวิชญ์ ล้อทองกูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายจิรโชติ คำทนทาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายพิชุตม์ พิมสี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายสถาปตย์ สุยะตุ่น
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายพงศกร เรดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายจารุเวศ ศักดิสิงห์

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายคุณานนต์ อินทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายปฏิรูป อินทะวาฬ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายสุทธิภัทร อินทรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายภัทรภร ศิริมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายวสันต์ เทครัว

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศิริภักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายอัมรินทร์ ปนเขียว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายนรภัทร เจริญยิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายปฐมพร แสนบุญตัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายนนทพัทร์ บัวจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายปริญญา แก้วกันยา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายกสินพจน์ วงษ์สว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายนวพล วัฒนมณเทียร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายอาทิตย์ ประเสริฐศิลป
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายสันติภาพ ผู้กำจัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายกิตติกร วงษ์ปอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายคเณศ ฮาคะดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทพมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายคมเพชร เล็กไพจิตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สุดเกตุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายวิษณุสรรค์ บุญกระจ่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายอธิปไตย หมู่ปาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายกฤติธี บัวบาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายอัครชัย ภู่ธิชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายณฐภัค ยอดแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายวาเลนไทน์ ดาด้วง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายตรีทศ ทาสีดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายกรฏชกร จินะสา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายฐิติกร แสนมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ พรมเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายชวกร เข็มเกาะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายวีรวุฒิ กันผิวก๋า
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ยะหัวฝาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายกันตธีร์ บุญเฮ้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจอิม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายภาสศวิชญ์ กัณทะวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายวิสันต์ เทครัว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายอมรเทพ ธงทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายเจตนิพิฐ อนันหิรัญตภัทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายธนบดี วงษ์ปางมูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายสิทธิโชค นวลเปา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายพนธกร ปูไฝ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายอัชนโชติ สีจ๊ะแปง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายไตรลักษณ์ ยะสุกิม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๖
เด็กชายปาลธณเทพ เทพกาวิละ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายนภดล อยู่ยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายญาณวุฒิ ด้วงเม้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายมานะชัย จันสองจัน
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายอชิตะ มะโนวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอนรรถ จันทรา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายอรรฆพร อุปสอด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายกฤตวิทย์ ภาษิต
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายกรณ์ดนัย โพธิบัลลังค์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ยอดหวาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ บัวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายธาดาพงศ์ นันใจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายนพนันท์ ปมลือ

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายวัชรินทร์ อิมเอิบ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายอภิชน ประสาทศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายเอกชัย อินทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายกัมพล ฦาชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายนครินทร์ นายอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายพงศกร เริญกาศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๕ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายวีรภัทร ใจมันคง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายณภัทร ศรีอยู่รอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายพงศกร สว่าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายพฤฒินันท์ เบียวน้อย

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อ้ายชุม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายณัฐพัฒน์ แอบเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายธีรภัทร จีคีรีวุธ

๋

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายสดุจฎี จันทร์เปง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายติรศักดิ

์

นิลสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายนิธินันท์ มาประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายศฐา กรัณยพัฒนพงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายชิติพัทธ์ แมลงภู่ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ พรมวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายภูริพัฒน์ นุ่มมีศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายภูวดล (-)
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายสุวชัช ทับศรีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายไชยภพ คนองนึก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธนากร วรรณธนนะกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายนพรุจ ใจมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายดนัยนันท์ อมรรังสรรค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายวรากรณ์ แก้ววงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๖

นางสาวรุ่งอรุณ พจนาธำรงพงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๗

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์นที
๒๐/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงณหทัย เพ็งชำนาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงดวงฤดี เพชรจันทรา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงกฤติกา อ้นบางเขน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี หล่อลักษณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงอารียา นภาวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรจรูญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงลออรัตน์ กัณทะวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงอัญรินทร์ เมฆาหิรัณย์โชติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลีประเสริฐสุนทร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงสิริกัญญา ปุดทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงแพรชมพู ยิมแย้ม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงปริญญา ปลูกปญญา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๖ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จำปาทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงธฤดี เครือวีระ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงมุกมณี มีน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงณัฐวีระนันท์ อ่อนศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงชนากานต์ สิริสกุลเลิศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ สีลาประสูตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงพิมพิกา อิมเอิบ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงชรัตฎา หอมเย็น

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงนภัสสร แก้วกัลป

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงนุไอยม์ บุญมาลีรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงณัฐธยาณ์ ตอคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปญญาเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงชุติวรรณ สุวรรณโนภาส
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี หมืนอาจ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ คล้อยตระกูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงมัทราณี ลิมธาโตอมตะ

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๗
เด็กหญิงชัญญาพิฏฐ์ ทองหล่อนิรัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงธีรตา ทัพเกาะกริก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงถิรนันท์ พาอ้อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงศาธิณี ปนปง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชตาฤกษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงฐณิชา คำมัง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงธัญพิชชา ทาน่าน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงนภชร นวลเปา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสุธินี ทัดมาลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงกชกร โพธิมาก

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงชมพูนิก อัศวมานะกิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตฏา เพชรมี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ คงฟก
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงธนัชชา อิมเอิบ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงธีวรา พระสิงห์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงมินธนา เปยมปรีชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยอดหวาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอัยยา มะลิพรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๗ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงอิงครัต มะลิพรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงกรกนก (-)

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงญาณิศา สมฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงณัชพร อ๊ะทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงสิตานัน จันราช
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เนตผาบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงณิชา แจ่มใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงวีรดา ขวัญวารี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงเสาวรส สุขสำราญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงอรณิชา วรภูทร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงกรนันท์ ติสา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๖
เด็กหญิงกาญจน์ชนก เสมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงพรชิตา มีเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี มีเงิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงสุพิชญา พันธิแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงรัตนากร วิญญา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงกัญธิกา จินะสา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงชนนกานต์ ชุ่มเย็น
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงชัฏชฎา ทับเพ็ชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงธนัญชนก วิชนี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงอรปรียา สีวิใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงฐิติพร แสนมี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุนันต๊ะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา สุทาคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงอภิชญา สุริยะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา กินตาว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วันหาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงฐิติญาณ์ มีเงิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงธีรนาฏ โบรสศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงกฤติมา ปดถากุลโย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริมงคลรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงจิรกาญจน์ สายบัว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงศิริยุพา จันทฤกษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงกรกมล สวยศิลป
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงธนภร เงินดิษฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๘ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ต๊ะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงยอดขวัญ กาศเรือนแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงลลิตา โกสีลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงกัญญานัฐ ระมาศจาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตาแสงวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงเพชรา อาวาส
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ช้างเนียม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีนิล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงฐิดา สุขคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๗๙
เด็กหญิงฟาประทาน ศรีโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๐
นายกฤษณพล

เสนีวงค์ ณ อยุธยา ๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๑

นายภูริณัฐ คำน่าน
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๒

นายสมรักษ์ คำลิดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๓

นายนรพนธ์ ไวว่อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๔

นายสุธีร์ วันชา
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๕

นายอภิศักดิ

์

เชียงจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๖

นายกิรติกรณ์ กันสาตร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๗

นายทัตพงศ์ ขวัญวารี
๑๖/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๘

นายกิตตินันท์ ก๋องโน
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๘๙

นายธัมมรักษ์ ล่าร้อง
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๐
นายประกาย คำเอียม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๑

นายมโนวุธ อัครรุ่งโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๒

นายเกริกชัย ลังกาวงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๓

นายโชคลาภ ศรีสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๔

นายธนวงค์ กรชูโชค
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๕

นายศักดินรินทร์

์

พนมมรรค
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๖

นายสุทธิภัทร ติบลังกา

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๗

นายนำโชค (-)
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๘

นายอภิชาติ ห้วยไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๖๙๙

นายอนุชา ทำดีแท้
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๐
นายอภิวัฒน์ ติต๊ะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๑
นายณัชพล กันทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๒
นายภูริณัฐ ตุ่นเฟอย

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๓
นายวีรวิชญ์ โชคสิริปรียากุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๔
นายอภิสิทธิ

์

สุยะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๙ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๕
นายฮัสสนันท์ คำวาด

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๖
นายวรวิทย์ คำตัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๗
นายจักรกฤษณ์ เตจ๊ะนัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๘
นายจิรัฏฐ์ เนาวรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๐๙
นายเชาว์วัฒน์ มัธยะจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๐
นายพงศธร ส่างน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๑

นายสุรพล พิมานพนารักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๒

นายกฤษฎา เกษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๓

นายจิตรภานุ จินะอุตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๔

นายสุภัชชา แก้วปน
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๕

นายอธิสรรค์ สุวรรณเจตต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๖

นายปรีชา รุ่งคีรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๗

นายพิสุทธิ

์

ขัดต๋า
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๘

นายวรุตม์ เชาวปรีชากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๑๙

นายคัมภีร์ คำภักดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๐
นายณัฐกิตตน์ ธรรมนิมิต

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๑

นายปกรณ์เกียรติ ธนาสุขะ
๒๒/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๒

นายนภัสรพี บุญมาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๓

นายสุวิจักขณ์ ศรีอรุณกิจจา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๔

นายอนุสรณ์ ชุมภูสุวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายวุฒิภัทร บุญคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายคณิศร กัลยาปทมพงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ใจดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายชยกร ดอกไม้จีน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายเจียระไน ชาวส้าน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายเขตต์ไทย สุขอ้าย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายณัฐดนัย ลำจะเรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายสมัชญ์ ปวงนคร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธีรภัทร บุญตาปวน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วมูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ อุรัญจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายพงศกร พีระพงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายพิชิตพงษ์ เทพปน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ อุปละ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายอลงกรณ์ กาซาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๐ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ใจอาสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ โองก๋า
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายวิภพ ก้องกู่ดัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายคามิน จุลบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายนรวิชญ์ ประเสริฐหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายพฤทธิ

์

แสนฟางาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายแฉนเฉิง

้

หวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ตันโย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงปณิชชา วงษ์กิจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายชยากร ชูพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายยุทธศาสตร์ แย้มสวน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายศรัณยภัทร มะลิพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๒
เด็กชายปรัชญ์ศวิชช์ ใจโปร่ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ ศรีพรหมโสภิต
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายศิรัสพล โสภาแปง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๕

นางสาวพิชญา (-)
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๖

นางสาวชนาพร พรมขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๗

นางสาวกุลธิดา จ๊ะสุนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๘

นางสาวอรภัทร ด้วงนี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๕๙

นางสาวนัทธมน แก้วมูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๐
นางสาวกัณณิกา มะลิซ้อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๑

นางสาวรุ้งทอง จอมมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๒

นางสาวจุฑามาศ ปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๓

นางสาวพรชนก กองคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๔

นางสาวสิริยากร ปญญา
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๕

นางสาวธนวรรณ สกุลทหาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๖

นางสาวอิสริยา ดีอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๗

นางสาวชืนกมล

่

ศรีจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๘

นางสาวพีรยานันท์ ลาภเจริญกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๖๙

นางสาวเกศรา พรมใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๐
นางสาวสุภานันท์ จันธิดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๑

นางสาวจันจิรา แรตสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๒

นางสาวรุจิสรา โตจำเริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๓

นางสาวศศิลักษณ์ คำปวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๔

นางสาวอารยา ไก่แก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๑ / ๖๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๕

นางสาวจิราภรณ์ สร่างโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๖

นางสาวผกาสินี เปยงเถิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๗

นางสาวภูสุดา เปยสา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๘

นางสาวกนกภรณ์ กุ๊ณะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๗๙

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๐
นางสาววิมลศิริ อัมพวัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๑

นางสาวผณินทร กาศเรือนแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๒

นางสาวฐิติมาศ ภูวนาทโยธิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๓

นางสาวตะวันฉาย ธังดิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๔

นางสาวจุรีรัตน์ นวลแขกานน
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๕

นางสาวศุภราภรณ์ สุวรรณโชติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๖

นางสาวศศินิภา นิลพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๗

นางสาวณิชากร จันทร์ทิมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๘

นางสาวจิตรกัญญา ขวัญวารี
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๘๙

นางสาวนภเกตน์ เอียมผ่อง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๐
นางสาวณัทฐิกานต์ อุ่นดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๑

นางสาวนิตยา แซ่ท้าว
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๒

นางสาวศิริศร
กาญจนประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๓

นางสาวสุจิตรตา สีวิใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๔

นางสาวกัญญาณัฐ กวินวนาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๕

นางสาวปองขวัญ นันทะใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๖

นางสาวกรีชาดา พรมวงษ์ปอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๗

นางสาวเจนจิรา ชาติไทยเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๘

นางสาวปภาวดี แซ่กือ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๗๙๙

นางสาวเมษา คำหอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๐
นางสาวชลลดา ดลไสว

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๑
นางสาวดวงทิพย์ เพชรสกุลไพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๒
นางสาวปริญญาพร แย้มสาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๓
นางสาวเกศินี เจริญชัยสกุลคีรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๔
นางสาวชุติมา นิตย์อดุลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๕
นางสาวณัฐกมล จิตประสงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๖
นางสาวนันทิชา อินอ๋อม

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๗
นางสาวสุพัชชา ณ สงขลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๘
นางสาวศิรินยา ธนวัฒน์จิรกูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๐๙
นางสาวจณิสตา วงษ์รักษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๒ / ๖๖
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ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๐
นางสาวธิดา กึกก้องโลกา

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๑

นางสาวร่มดี ชมพูคีรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๒

นางสาวสุภัตรา แซ่ว้าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๓

นางสาวสลิตา เกริกไกรสิริบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๔

นางสาวนนทภรณ์ สุนะตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๕

นางสาววิภาพร แสงแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๖

นางสาวอริสา กองลาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๗

นางสาวอารียา กุลรัศมีกวี
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๘

นางสาวชุดาภรณ์ จันทร์อ้น
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๑๙

นางสาวลลิดา สีดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๐
นางสาวจันทร์จิรา กันทามา

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๑

นางสาวอธิติยา ทิยอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๒

นางสาวศศิประภา เต็มปญญา
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๓

นางสาวจินตนา เจริญชัยสกุลคีรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๔

นางสาววิลาวัลย์ สีมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๕

นางสาววรดา เหล่ายังสกุล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๖

นางสาวสุวนันท์ สุขรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๗

นางสาวฐิตารีย์ ทองนาคะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๘

นางสาวโสภา กันยารอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๒๙

นางสาวเบญจาภา รอดพลับ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๐
นางสาวชฎาภรณ์ นวธร

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๑

นางสาวพุทธชาติ เขียวฉอ้อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๒

นางสาวจิรชยา บางแบน
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๓

นางสาวพิมพ์ลภัส หนองเอียน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๔

นางสาวประภัสสร จิตศรัทธากุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๕

นางสาวณิชกานต์ จันทร์แก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๖

นางสาวสิรินทิพย์ คล้ายจินดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๗

นางสาวปาณิศา บุญเข็ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๘

นางสาวหยุ่ยจวน หวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงสุชาดา มาร์ติน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตุ้ยเขียว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงอัญญาวีย์ วุฒิปรีชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญจันทร์เจือ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงณัฐพร นันทะใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงรชตวรรณ วิลัยการ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๓ / ๖๖
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ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงกมลพรรณ นาต๊ะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงศิลปสุภา
ประเสริฐสมบูรณ์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงสุมาลี ต๊ะสุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงกรุณาพร พุทธวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงกุลภัสสร์ แก้วตรีวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ปนโน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ แสนติบ

๊

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงจุฑาเพชร ขัดแพร่
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงณัจฐวรรณ โปร่งหลวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทิพย์เนตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงธนัญญา อินหว่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ไชยสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงนันท์นภัส กุลาสะทึง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงนันทนา ต๊ะวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงเบ็ญจพร ดวงดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงพรพิชชา บัวผัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สมพงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงภาวิดา คำมงคุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงเมทินี (-)
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงยุคลธร มลูงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เกตุวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงวรกานต์ การเร็ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวรางคณา อังษานาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุชัญญา ล้านคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงกษิกา กีรติธาดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงคชาศิภรณ์ เรืองสิริ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงจิตร์ตรา จินตนานุช
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงจีรณา ต๊ะสุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงจุฑาพัชร ขัดแพร่
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ บางทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงภัทราพร ทรัพย์ส่ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงรวิวรรณ คำลำปาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงอรอุมา วณิชชาศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงพรชิตา (-)
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงวนัชพร เผือกพัด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงธรีรัตน์ ชมอ้าย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงโยษิตา เวชมะโน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงวศินี ธังดิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงหัสดี แหลมทองไทย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอภิญญา แก้ววงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงกรกมล เต็มใจเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงนริศรา นวนตาวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงปวีร์ธิดา ปูกันกะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงพรพรรณ จะตุแทน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงสุกฤตยา ภุมรินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงอธิชา วงษ์จะรุง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงชนม์นิภา ปานันต๊ะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ปญญาดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงเบญญาภา กระทุ่ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เงาศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงณิชากร ก๋าดำดง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงนารา มันมงคลเดช

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงวันทนีย์ ขอใชย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงศรัญญาณ์ จันมูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงกรวิภา กระบวนคีรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงกานติชนิด

์

เมืองใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงจารุจันทร์

ธนโภคเศรษฐโชค ๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์เหลือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ ตระกูลแห

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงปภาดา ลุยตัน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงปยะธิดา ปาอ้าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงนัทชา นาโควงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงพิยดา ทังดิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงศิริยากร ไข่นาค

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินปะนันท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงจักรีพร มอญแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงณิชมน เอืองหมี

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิมพา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงณัฐสิชา ทาวูเร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม วัดดอนไชย  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๔

นายภูมินทร์ ตะมะจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๕ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๕

นายวิสิทธิศักดิ

์ ์

ละมุดตะคุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๖

นายปวริศ ศรีแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนสา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายสิทธิชัย รินสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายปยพัทธ์ อิมปญญา

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายศักดิยศ

์

วาโพ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายภาสกร กันทามา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายฐิติพงศ์ ใจกิวแล

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายนภัสกร อ่อนเหล่า
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๔
เด็กชายนาฬกอติภัค สุวรรณเสรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

สาฉลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายเดชา สุบรรณครุธ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพัชรพล อารีเอือ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายธรรมนูญ สอนวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายจิรศักด์ อุษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายอลงกรณ์ กาเหมือยวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ติทา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายอภิเดช ยอดนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

คชกฤษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายเจตณัฐ ศรีสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ พรมใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายก้องภพ เขตฝน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายวัชรากร วิลัยการ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ ดวงดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายภูวนาท พูลศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ต๊ะถิน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพชรศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพงศธร บัวโรย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๓

นางสาวสุกรรณิการ์ (-)
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๔
นางสาวธัญญาลักษณ์

คำสอน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงกสิณา วัลละวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๖
เด็กหญิงศาตานันทน์ จิตหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา มีน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงพิสมัย ปฐพีคีรีรักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เคลือบใคล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๖ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงภูริดา อุดแสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงเวโรจนีย์ ทักษิณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงกุสุมา เจริญศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงรัตติกาล หมีแสน

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงมาลี มามัด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงฉัตรยา แจ่มวงษ์อินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงอัญชลีกา ต๊ะพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๗
เด็กหญิงพลอยทราย แดงนรรักษ์รัศมี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ปญญา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาญฟน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสุนทร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๑
เด็กหญิงอินทิราภรณ์ ปนสีคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน นาคล้วน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงรวียา บุญชิต
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงพรนภัส รัตนวรรณี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงชญาดา บูลย์ประมุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสปนงา ปนสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงสุทธิดา บุญเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงกุลปริยา ธัญญการกรกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ วิวัฒน์วนารักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงกิตติยา ศรีจันทร์วงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงชลธิชา สาเปง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงคริสตินา ดูริม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ปองวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงปยธิดา ประกอบกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงปยะธิดา จิตอินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงอังคณา วงสมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงพิชญาภา พานรอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา ทานะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอาภัสรา ภู่ทิพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงสุธิตา น้อยริน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงพลอยชมภู ทิพราช
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงพรนำทิบ เพชรแทน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงกมลพรรณ สงวนทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงนิริศรา ศรีจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๗ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา -
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายกรวีร์ -

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายกันตพล แสนกิจมงคล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายณัฐวร -
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

-
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายรตน บัวบริสุทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายสมบูรณ์ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา -
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายอาทิตย์ -
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

อรัญอาภรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๕

นายกิตติชัช ปสมโภชน์
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายธีระยุทธ -

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสมพงษ์ -
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๘

นางสาวนิภา -
๐๗/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายพัชรพล -
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงอุรวี คีรีระลึก

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายกัมพล แซ่ย้าง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงจงกลณี อย่างคุณธรรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายจรศักดิ

์

แซ่ย่าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงจิดาภา แซ่ย่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายจ่อมิว ไทย

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายชามีอู ไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายซานนี รักไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงญาณิษา อย่างคุณธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายณัฐพล ยามสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายธนาชัย แซ่ย่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ย่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายธีนากร แซ่ย่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงธีรกานต์ แสงคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงนาอีโซ -

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายพงศกร กาบแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายพิวพิวอ่อง

่ ่

-
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายภูมินทร์ แซ่ท้าว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่ย่าง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายฤทธิเดช แซ่ย่าง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๘ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงวางาลิน ไทย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายวาสุ ไทย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายวีระพล แซ่ย่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล อย่างคุณธรรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงสาริณี ย่างคีรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงสาวิตรี -

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะดวง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงสุทธิดา แซ่ย่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงสุธิดา -

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายสุเทพ อำนวยทวีกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงอรทัย อันทับ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายอาธี ไทย

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายอาส่า ไทย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงเกตวลิน สมบัติยังยืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายโชคชัย แซ่ย่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงโปอิพิว

๊

-
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงคะตะพู ไทย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงคินตูซ่าวิน -

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงจินตนา แซ่ย้าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงจีต๊ะเว -

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงชลลดา แซ่ว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงซุเบียะโซ

๊

-
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายญาณกร แสงสว่างวัฒน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายทักษิณ วดีสุขเกษม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายธนกร อย่างคุณธรรม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายธนพล แซ่ย่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายธิษณ์ สมบัติยังยืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายธีรกานต์ แซ่ย่าง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๘
นางสาวนาปตุ ไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงนิสา มาไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายปฏิทิน ใจธนาทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงปนัดดา แสงสุริยะยังยืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงปรียานุช แซ่ย่าง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงปวันรัตร์ อย่างคุณธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๙ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายมรุเดช มูลศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายรัตกันต์ แสงสุริยะยังยืน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงรุจิรา วดีสุขเกษม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายวิวัฒน์ อัศวะรุ่งทวี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงศศิธร แซ่ย่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายศิริพงษ์ โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายสมบัติ แซ่ว่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายสมบุญ ยะคำนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๓ เด็กหญิงหน่วยหน่วยอู้
-

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงอังคณา แซ่ย่าง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงอิอิแต ดอย

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๖
นางสาวเอซันดาวิน ดอย

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงแหง่แหง่ -

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายขัตติยะ เนรมิตรสินหิรัญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายดรัณภพ แซ่ย่าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงนำผึง

้

แซ่ย่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ย่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายเงยู้โซ ไทยดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายนพวิชญ์ ใจจงหวัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายพลากร สมบัติยังยืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายภวัต เพ็งพิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงอรบุษป แซ่ย่าง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายกรณ์ แซ่ย่าง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายปณณธร แซ่ย่าง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๗๙
นางสาวแต่แต่ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายกานดิศ สีแพง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายคุณากร ไชยยายงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงจอย แก้วเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงจันธิภา วงษ์คำมาตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายธนวินท์ แก้วประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายนัฐพล วันนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายปฎิวัตร อ่อนจิว

๋

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงพัชรพร คำปาแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงมนทิรา อินริราย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงมีนา ไม่มี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๐ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงวรรณพร ใจยวง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายวิศรุต พู่มะลัง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายศุภกิต สมานคีรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายสมเกียรติ ปนโย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงเกสร เช่นรัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายเอกพันธ์ สุวรรณชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงแอน ไม่มี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงกิตติกา มันกตัญูคุณ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายจิรพนธ์ วังวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายชิตนันท์ แดงสากล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายฐิติกร จันทร์เม้า

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สีแพง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายธนากร สีวิใจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายธัชพล คำแล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายนพคูณ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงนิตยา คำสกล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายปรัตถกร สีหมืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงพัชรศรี เทพคำอ้าย

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงภรัณยา คำสมุทร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายรุ่งประเสริฐ สืบวงษ์ฟก

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายวีรภัทร วงค์เรือน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ดวงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายสมบัติ ใจยอด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ใจเรือน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงปภาดา วันเครือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายคณิต บุญนิติกร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายธนโชค นิคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายนนทกานต์ แพงสำโรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงพิมพิดา พิทยาจรุงเกียรติ
๒๕/๐๗/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงวรนุช -
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายสมพล จาติสกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายสิทธิโชค สว่างเดือนฉาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายเทพทัต วันกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงแพรพรรณ -
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๔

นางธัญวรัตม์ แก้วประเสริฐ
๐๔/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๑ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๕

นางสาวชนกวรรณ บุญเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๖

นายธนากร สีหมืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๗

นายธนาวัฒน์ โปบู
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๘

นายประสาน บุตรโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๒๙

นายทิม เผือกบุญเกิด
๐๘/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๐
นางจันจิรา กองสุข

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๑

นางทวีกานต์ ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๒

นางสาวรัศมี หล้ามี
๑๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๓

นายสุธี เทพกัน
๐๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงกรพิณพ์ แซ่สง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงกรพินธุ์ แซ่ม้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงกิตติมา ขวัญวารี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงกุลจิรา แซ่ว่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายจันทร์ ลีลาวาณิชย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงจิตรวรรณ แซ่ซ้ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงจีราพร นาคศิริกุลชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงชนาพร แซ่ว่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายชัชชัย โตเหียม

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายชัชพิสิฐ กุลนิวาต
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงชีวานันท์ แซ่ว่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงชไมพร แซ่เฮ่อ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงญาณิกา แสนหาญชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ พุฒิไชยจรรยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ แซ่ย่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายทัตพงศ์ แซ่ม้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายธนภัทร แซ่ซ้ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ แซ่ลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายนิติกร สมภพวรพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายนิธิ สิงขรสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายนิพล แซ่กือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงพัชนี สันติอาชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายวิชัย ซ้งฤาชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายวิเชียร แซ่ซ้ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่ซ้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสมหญิง เจริญผลิตผล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๒ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๐
นายสุชาติ ปทุมไพโรจน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายสุริยัน แซ่ว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายสุวิทย์ แซ่ม้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายอนุภาพ พิทักษ์ชัยอาชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ แซ่ท้าว
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่ซ้ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายอาทิตย์ แสงแซ่
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายอิสรา ตาช้าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงเบญญา รังสิบรรพต
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ่ท้าว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงโสภา แสนหาญชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายไกรวิชญ์ ลำมะนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายไตรภพ แซ่ท้าว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายกฤษณะ แซ่ซ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายจิโรจน์ แซ่ลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ม้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงญาโนภาส คีรีรัตน์สกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงทิพยวรรณ ฉายวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงธาริตา แสงท้าว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายนครินทร์ พรมเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ แซ่ย่าง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงปฏิพร แซ่ลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

แซ่ท้าว
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงพนิตพร แซ่ย่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายพีรพล ศรีสักทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี สรรค์วรรธนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายมนตรี แซ่ท้าว
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงมนธิตา เชาว์นันทวิชญ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายยิงพันธุ์

่

ว่างสิริกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงวรัญญา แซ่ซ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แซ่เฮ่อ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงศรีไพร แซ่ลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายศิรวิทย์ ญาติคงตระกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายสิทธิเดช มาเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายสุทน แซ่เฮ่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๓ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุรีพร แซ่กือ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงสุวีร์ แซ่หลอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงหยกฟา เล่าตระกูลทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายอลงกรณ์ แซ่ย่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงโอบอ้อม ขวัญวารี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายไทรวงค์

ก้องพนาไพรสณฑ์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายภวัต ขวัญวารี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๒
นายอัครพล แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายธัชชัย แซ่ว่าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงนภัสกร โกวิทเรืองชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงนภาพร เรืองเลิศ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงภาวินี โกวิทเรืองชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงรุจจิรา แซ่ยัง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายสวิตต์ แซ่ยัง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงสาธิดา ศิริมงคลอัศวะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงเขมิกา กันทะวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่ยัง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๒

นายกาจพล แซ่ย่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงจิดตา สง่าสำราญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายนพดล สุขต้องดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๕

นางสาวนิดานุช เรืองอดุลย์วิทย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๖

นางสาววศินี สมานคีรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุภา แซ่หาญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงอารดา แซ่ม้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ยัง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๐
นางสาวแงแงโซ รักไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๑

นางสาวโมโมออ -
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงกชกร เทพบุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์
สัมฤทธิไพรสณฑ์

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๔
เด็กหญิงปทมาภรณ์ กระทิงเก่ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายเจตนิพิฐ ไชยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงกช เกียรติพงไพร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงจันทนา สมมีไชยเลิศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงจันทร์ทรา สกุลเดชสำราญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายฐานันดร จันทระ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๔ / ๖๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงดาราทิพย์ แซ่ลิว

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายถวิน ทิพย์โรจน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงพนิดา มหาพนารักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงพรชนก สายชลคีรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายพุทธินันท์ ศรีวิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๕

นางสาววิพาวรรณ ไพรจำเริญเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงศศิภา ศรีใจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงสริตา ดิษทับ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงสุนีย์ มานะเสมอ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๓๙

นางสาวกชกร หมอกจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๐
นางสาวกนกวรรณ สมมีไชยเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงกาญจนา ชำนาญเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๒

นางสาวทิฆัมพร คีรีพิทักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๓

นางสาวบุญรัตน์ ชัยโรจน์ปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงปริณดา พลอยสถิตพงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๕

นายณัฐวุฒิ บัวหลวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๖

นายธวัชชัย แสนใจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๗

นางสาววรพรรณ ก๋องปู
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๘

นายวิชัย ชักนำชาวพนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๔๙

นางสาววิยะดา แก้วกุสุมาลย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงธิติมา เสาร์แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับทิม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงชลลิตา เชียวชาญคีรี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา ชนชาติเกริกไกร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้กะพง วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงอะมิว มะลิวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงนิษา แซ่ตัง
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดารินทร์

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงโสรยา งามดุจเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายปยังกูร ช่างเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายณัฏฐพล กานดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงนำหวาน งามประเสริฐ์ศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงฐิติพร จ๊ะนวน
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงทองฝน เลิศนภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงพิชญธิดา นึกรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงมิโซ รัตนวรงกรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงอาวีรักษ์ ตากิติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เรดี
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ คำแว่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงปรางฉาย รักใจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงกนกกร เพิมวารี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงมุทิตา มังคะโล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงยุวนาถ บุรีเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายพงศภัค มากรักชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงชุติมาดา ปสนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายนราธิป เมืองมุด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนริศรา ดุลยพันธ์ธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงรวงผึง

้

นารีภาพเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๘

นางสาวดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๗๙

นายสกุลรัตน์ ศรีโสภาคีรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา หลวงมูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงจณิสตา แสนจุ้ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จัตุรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายกิจวิพัฒน์ รุ่งเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายดาวุด สวัสดิอำ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๕
เด็กหญิงประภาภรณ์ ทรงประดิษฐ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงอนุธิดา จันตา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๗

นางสาวบุษบา -

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๕๙/๒๒๘๘

นายศุภวิชญ์ สีขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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