
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตาก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๖,๖๓๘ คน ขาดสอบ ๑,๒๒๗ คน คงสอบ ๕,๔๑๑ คน สอบได้ ๓,๒๔๘ คน สอบตก ๒,๑๖๓ คน (๖๐.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงกนิษฐา มีปญโญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายวิทวัส ยอดเพ็ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธีรภพ บุญกัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงสุชาดา น้อยบุญอยู่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงวิศัลยา สิติ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงวันวิสา ปุนนะวัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา ทองไกร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงณัฏฐพร แสงหล้า

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงกาญจนา สินโทวัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายนวพล ธรรมวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสิรินี กาละศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสิรินญา บุญมาเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงรติมา พรมจิว

๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทาคำฟู

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงธัญชนก แตงบุญรอด

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงชนากานต์ รัตน์วัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายวัชรพล มันใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายพิริยะ กุลปริญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายปณณวัฒน์ วรศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายปณณทัต วรศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายคุณภัทร ดีวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงสาวิตรี เสือนิม

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงพัณณิกา ฉิมสุด

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงพัชรศรี แซ่ท้าว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑ / ๙๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงธนนด์ นาแปง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงการะเกด เสวกวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายธีระพล ลมทวีวงค์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๘
สามเณรธนชล คู่ยิงยืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประดิพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงวรกานต์ ปอก๋อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ราชเกษม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายพงศกร แซ่ท้าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายธเนศพล สายสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ปาโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ แสงอรุณ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงภคพร แพงไธสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงพัชรีพร เรือนปญญา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงสีวิกา ทิพานัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงภัทรลดา สุวรรณทิพเนตร

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายธนาคิม จันทร์ประยูร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายพีระพงษ์ อินทนนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงอรทัย ต่ายผา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธนวัต ยศวิชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายกรกฏ บุญผ้าทิพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงกุลสินี แซ่ท้าว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายฐิติพันธ์ อยู่จุ้ย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงศุภาวดี คำมนตรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายจิรัฐ แซ่ท้าว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายปฎิพล ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายภาคภูมิ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายธนโชติ ฟกทองอยู่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายธนกร แซ่ท้าว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายสิรดนัย เซียงจง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อยู่คร้าม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายกิตติภพ สีมี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ มโนวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายอติกานต์ โกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงศิวนาถ แสงธนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงพัชรากร บัวคง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒ / ๙๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนัทธิดา ทองไกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงสุพิชชา เรืองศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายชนะ วงค์นามตระกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงละมัย ทำเลดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายศิราชัย แก้วจันทร์เพชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงชวิสา แก้ววังวร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายปญญา สว่างแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายสิรวิชญ์ จอดนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายธีรเดช ชูดวงจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ แหยมนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงจิราภา วงศ์วานศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายชญานนท์ รักษ์กล้วยไม้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ย่อภูเขาสูง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แซ่ม้า

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายกัมพล หมันมีโชค

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายเจษฎากร ตามไทย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายไกรวิชญ์ เทียนสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุลิษา ยอดสนิท

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงยอดฟา จักร์พิระ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายศิวนาถ น้อยศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายวีรภัทร เขียวคุ้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายยศพล ภู่น้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๒ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กุลปริญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกิตติมา สีมี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุพัฒนา ฝุนแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายอรรถพล คินขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายวรวิช ภูครองทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงศิรินทิพย์ สุขน่วม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายรติพงษ์ พรมปญโญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอภิญญา ปฐมพรสิริกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงเจษยา สูบเต็ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงอนิสา วงษ์จิว

๋

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายสิรวิชญ์ เขียวคุ้ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงญาณวรรณ บุญยืน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุหรังโรจน์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงวันวิสาห์ จันทร์สอน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพิมพ์วิไล พันนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงเพชรพุ่ม หาญแหง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายยงยุทธ แซ่ว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายพุฒิกร

โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงอังคณา แซ่ย่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เพชรแกมทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปรภาว์ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงศิริยุภา สุวรรณจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสุชาฎา ทองแท่งเหล็ก

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงนำฝน แซ่ม้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงไพลิน แสงว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายธนภัทร แจ่มวงษ์อินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินแปลง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงเกศกนก นุเว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายอมรมนตรี จอมย้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายอนุพงษ์ ทองกลาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงมาลี แสนหลวง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงกันตยา แก้วขำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พิมพ์แก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายอรรถพล ชะเอม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายอภิรักษ์ วงษ์ชม ภู

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายเสกสรร ค์ สนพุก

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายณัฐพนธ์ วงศ์พันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายไชยวัฒน์ ประยูร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ อัครวิจิตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงพิมพ์วไล สีมี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงจิรันดร์ฉาย น้อยมี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายสุขิรินทร์ เครือมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงฟาใหม่ พงษ์วิชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายศุภชัย มีขำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายธนภัทร อนันตะศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายจักรรินท์ กรทรัพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงอาทิตยา ขันเงิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงสายธาร สามาอาพัด

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายอภิชัย นามประดิษฐ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายชนาวีร์ ช่อผะกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายชวกร แก้วมะไฟ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงเสาวภา จังเจริญชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ โพธิวงศ์จันทร์

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงสมฤทัย ปูยิม

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา เพ็งอำไพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกนกกร ทองอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายอานนท์ สุขไกร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายปกรณ์ คำทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายโชติกะ

โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๑
สามเณรไกรราศ ทิศกุลสว่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายอัครพล อินหัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงชลธิชา ทิศเสถียร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงสุปรียา ใจชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงปาริญา ผดุงวงศ์สกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายนาธาร แสนลี

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายเตชิต แสงช้าง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนพจิรา แซ่ม้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงมาริสา สุขประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงศันศนีย์ แสงม้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงอนุสสรา ทองดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงปญจพร แจ่มวงษ์อินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ตัวมาก

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายสรณ์สิริ จงวัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายวัชรชัย แก้วลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงพัชราภา จันแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายมงคล บุญมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายปฎิภาณ นาทันรีบ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายคทาวุธ ขอนแก่น

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายอภิชัย จวรรณะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายวรานนท์ โพธิแก้ว

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายรัชชานนท์ ปนโต

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจรรยพร สะใบบาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายภูทิตย์ เลียมโม่ง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายกฤษฎา กฤษณากาฬ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๖
สามเณรสาทิศ แซ่ว้าน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายบัญญพนต์ เสิกกันยา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกิตติพิชญ์ สุขสายอ้น

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทุ้ยแป

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไผ่สุวัณน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายภัคพล แสงอาวุธ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสุมิตา นิยม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายธนกร บัวโค้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายธนารักษ์ ดวงแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ จันคูณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา พุกวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงพัชราภา มากกุญชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงปาริชาติ สำราญศิลป

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์เกตุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุพิชญา แจ้งพร้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายศราวุฒิ จันทรรักษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายธนภัทร เพ็งอำไพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงศิริมา วรรณศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชิดนภา ทนตรา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายธนภัทร แสงอุ่น

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กรรณศร

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวหลวง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงเจนนี

่

แซ่วือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณัฐกมล สรรพค้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงชญานี แซ่ซ่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงจิรัชญา วัดแย้ม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุฬาภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงจิตตรา เจริญทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๕
นายชิติพัทธ์ ทิมะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงปวริสา วงค์เครือสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงชลธิชา ประชาสนธิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายปญญา คำสนอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงสุชีรา สุขคง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายกฤษฎา ผิวคร้าม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๑
สามเณรรักษ์ แซ่กือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายกฤตเมธ จาจู

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา ภารประดิษฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายธนดล ปนทองคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุพรรษา ชัยมีเขียว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๖ เด็กหญิงวันสงกรานต์
เหมืองสาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายวรากร โคไธสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงนฤมล ขีเหล็ก

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกมลฉัตร ยอดบุรุษ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพิชญามล ปอกสอน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ขอบเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงชลิตา พรมมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปริศนา อินหัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฟอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๕
นายเริงชัย แสนยะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๖
นายศุภณัฐ ยาหมอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๗
นายธีรภัทร์ แก้วมุงคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๘
นางสาวสาธินี แสงม้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๑๙
นายบุรัสกร แซ่ว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๐
นายกตัญู ศรีอินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๑
นายภูวดล ประชานิยม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๒
นายสุดเขต แก้วสุก

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๓
นายธนพร บุญประเสริฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาวเยาวเรศ ยาหมอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๕
นางสาววรางคณา จันทร์เทศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๖
นางสาววรัญญา บุญเม่น

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๗
นายชนาธิป นาฑีทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๘
นางสาวสมฤทัย อ้อยแก

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๒๙
นายศุภชัย สีบัวลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๐
สามเณรพีระพงศ์ ภักดียา

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวศิรดา นาวี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาวนงนุช เฉลิมเจริญกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๓
นางสาววราพร ดนัยนารีกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวนพรัตน พุทธปรก

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาวธนพร บุญจันทึก

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๖
นายสมชาติ จันมาก

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายปญจพล สุขจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายสิวพร อ่อนแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายรัชนาท กรวยทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายอัศวิน พลปราบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายสงกรานต์ แม้นด้วง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ดาษเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายกฤษฎา สับนก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงทิฐินันท์ ทิมแหง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกนิษฐา กาตะรง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงณัชชา เสือนิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงจันทนิภา กระจา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุภาวินี สายยิม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สลับสี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายเจษฎา วันทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภัทรกร โมมีเพชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายณัฐนนท์ แหยมนาค

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธนัตถ์ เสือนิม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายณฐภัทร ชำนาญจุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงเบญญาภา แหยมนาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปาลิดา แหยมนาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงทิพย์มณี แหยมนาค

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงลลิตา แตงบุญรอด

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงญาณิศา จันทร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เกตุเถือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวันวิสา ระถาพล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองร่ม วัดลานสอ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิมเอียม

่ ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายธีรพันธ์ บัวสะอาด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนพรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ มาลี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายภาคภูมิ ด้วงคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐชาวรรณ จันทร์สุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายจิรายุทธ จรุฉาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายสุภัทร ภู่พรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญช่วย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงนินทการ นันจักร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายสุธินันท์ จูมาศ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายธนกฤต สุขจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงกมลชนก หอมบุบผา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายอัครพนธ์ เสียวสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังประจบ วัดวังประจบ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายกฤษณะ ฟกทองอยู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายเอกภพ เครือกลัด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงเขมจิรา สัสดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงวีรยา ภูมี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา อิมเอียม

่ ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ อ่อนน้อม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

กลินบัวหลวง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายณัฐนันท์ อาจรอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุชัญญา ทินอ่วม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงอลิชา อนุพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ฟกทองอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะแกเครือ วัดสะแกเครือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงธนภรณ์ คำเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงรัตนพร เขียวสีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงธัญรดี พึงทองคำ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพนิดา ยิมแย้ม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายรุจนโรจน์ ปูสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร อ่อนคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงพรนภา ทองคงอ่วม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เอมอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงปณิตา อ่อนจิว

๋

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงกชกร แก้วอารีย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ วิมล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายเดชา โทนสังข์อินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายวิทวัส จิโน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๐ เด็กหญิงเบญจวรรณ วุ่นแม่สอด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงทิพปภา ทัศนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงกชพร แหวเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ กันธิยะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงอภิสรา ชะสิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงกฤติยา โทนสังข์อินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา จูมาศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงรวินท์นิภา ฤทธิกระจาย

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายตุลา ปนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายนัทธพงค์ วิมล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐิพล สิงห์คุ้ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายเชิงชาย แจ่มวงษ์อินทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธีรวัฒน์ เลิกสายเพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายภาคภูมิ ดีเมฆ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายเดชาวัต เคลือบวัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายอรรถพล แตงบุญรอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายอัษฎากูณ บุญต่อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายเมธาวุฒิ แก้วเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายธเนศพล วุ่นแม่สอด

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอริยะ ภูปานผา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายนภสินธุ์ พาต่อ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธนโชติ ดีเมฆ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงชัญญานุช เพชรทิม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายชนกันต์ เย็นมาก

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายศิรศักดิ

์

บัวเข็ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายภูวดล มันหนู

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า วัดโคกพลู  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ ฟกทองอยู่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญถนอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ตันคำสืบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายพชรพล ศรีมันตะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายภูริภัทร บุญเม่น

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงพราวรวี ยศม้าว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกณิศา แช่เลียง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงธนพร จันขู

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงไปรยา ศรีนวลไชย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายนพณัฐ วงศ์ษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายฐิติกร ผลถวิล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงปณฑิตา จันทร์แดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายชนาภัทร พรมเจียม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกฤตภาส ทองสำฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนันท์นภัส หลำคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงปาริตา หมืนใจสร้อย

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวีรภัทรา ต๊ะวัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายเชิดชูพงษ์ ยมเกิด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา กุลฉิม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงวนัชพร สุวรรณวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกคำแดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงธัญรดา เครือตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ รายะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงอักษราภัค อัตโตหิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสิรินดา สรงนวล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงศิริพรรณ สืบสายจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงศิริพร สืบสายจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงวลัญช์รัตน์ จันทร์อ้น

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงธนัญธรณ์ สายยิม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ระวังปา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตตา ติดประมาณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐภัทร วงษ์ทิม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายธนกฤต ศรีธุวนนท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ พลนงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายปณณวิชญ์ แก้วโชน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายวราชล ปุญติวานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายวริทธิธร

์

สุขพลอย
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายรัตนากร ขำรอด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายอานุภาพ พุทธัง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงกรรณิกา เตสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมีแสน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ วันบุรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๖๙ เด็กหญิงประกายดาว มณีปญญา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงพนัสวรรณ มูลทองสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงพัณณิตา พันธุ์พืช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงพิชชาภา ชัยชาญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงภัทรวรรณ อุตยันต์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงภูษณิศา กนกลภัสปรีดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๑ / ๙๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แจ่มไทย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ทองแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงภัทรมน จันทะโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายจีรวัฒน์ ทองวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงธัญชนก จากสูงเนิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงธนิตา นิมิตลำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงอัญรินทร์ ธนสินอมรพงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายประวันวิทย์ ดีพิจารณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสิริพรรณ ใจอินถา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงปภัสร สุขใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุวพัชร์ แสงจุ่น

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายธนดล เกตุมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ปนโต

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงณัฐกมล จิตตประวัติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงขวัญเนตร แซ่โค้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

มูลงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงนิลประภา ตาละสา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ปะตังทะสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงวรดา ฟูกูม่า

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายอุดมทรัพย์ มันคง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาก วัดมณีบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงดาราพร สมเกียรติคีรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนครินทร์ จิวปญญา

๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงณัฐชา ใจงาม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงอาทิตยา ผัดแสน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ สวาทนุช

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงปวิตรา มีมาก

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงอรนิดา อุ้มโอบรักคีรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายณัฐวรรธน์ ทาวุ่น

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๓
นางสาวศิริกร ประการแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายชนธร -

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกิตติยา -

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพลอย -

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงผ่องศรี -

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ หงษ์เขียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองทา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงนันทิดา -

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายแดน -

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายบีม -

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพรรณรัตน์ ภัครเจริญคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ วัดเกาะตาเถียร  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงคณัสนันท์ คุ้มภัย

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงศกลรัตน์ ลำเต็ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงมนฑิตา วัดพุ่มพวง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกนิกา วงษ์เดียด

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงวรัชญา จันทร์นิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุปรีพร้อม

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงคณนาถ เนืองเอม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงศศิธร เพชรสุวรรณ์

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงศิรินภา จันทร์หอม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๓ เด็กหญิงภรณ์ชวรรธน์
ตระกรุดแก้ว ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงนภเกตน์ แรงสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงนาลิศา หัสการดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

เครือทัพ
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธนพล อ่อนพรหม

๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายมาฟาร์ เต็ดไอ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายทวีโชค เนืองกลิน

่ ่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายธวัชชัย มีนามัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายอนาวิล ทิมรุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายณัฏชนนท์ ตาทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายปวิช สุภาพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายสิรภัทร์ เชือขำ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายวรากร ศิระพรธนารัชต์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายคมกริช แซ่ม้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธีรนัย ฤทธิชัยเจริญ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงนิจรดา แซ่ม้า

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงพนิดา ฤทธ์ชัยเจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายธเนศ แซ่ซ้ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายธรนันท์ แซ่ม้า

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๒
นายกัณต์ ศิระพรธนารัชต์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๓
นายกัณต์ธร เดชทวีป

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๔
นายไกรวิชญ์ วัฒนายังยืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวพิมพา แซ่หมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ม้า

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวศรีไพร แสงสว่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๘
นายชยันต์ แซ่ว่าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๔๙
นายสุภร คีรีมนัสสกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวนิจิต แซ่จาง

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๑
นายณัฐพงษ์ ศรีลาด

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๒
นายนพรัตน์ มีฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๓
นายพงศ์พัฒน์ โกษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวชัญญานุช แซ่ม้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพิมพ์ แซ่ม้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๖
นายสิทธิชัย คีรีชะง่อน

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาวนัดดา มาเยอะกู่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๘
นายปฎิพล ปลูกปญญาดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วัดดอนมูลชัย  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๕๙
นายสิรวิชญ์ สายยิม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายพรรษชล จิวใสแจ่ม

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นึงเงิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายจีรพงษ์ แก้วสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ พุฒขาว

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายปฎิพัทธ์ พลอยสีสังข์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายณัญวุฒิ มันแก้ว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธนธรณ์ โทนสังข์อินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายกรกฏ แก้วบุญธรรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายณํฐกร จักกาวิละ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายณํฐดนัย หาสอน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายเดชดนัย เสากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายเดชาวัต อินหมี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายธนภูมิ คำอาบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายอนายุต สง่างาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายปริพัตร สืบอ่อน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพงศกร สุขเกษม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายพิพัฒน์ นิตยระวีวาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายรัฐพงศ์ ปรีชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายวีรภัทร หม่องสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายศิรวิชญ์ สายสุภาเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายศุภกฤษฎิ

์

ชุมภู
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายอธิเทพ สอนคุ้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายภัทรพล อ่อนนุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายสิรวิชญ์ สุนทรชัยบูรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ ทองเฟอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายมนตรี กองเพ็งศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายธนกร ชาติรัก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายวีรภัทร หลวงแปน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายกฤตยชญ์ มันมาก

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธนวันต์ ชาญฟน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายจารุกิตติ

์

บุญทอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายวรวิทย์ ดำรงค์กูลสมบัติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายภูชิต สว่างศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายวัฒนชัย สุขพิรุฬห์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายอนุสรณ์ เปยเอียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายณัฐพล ศรีคำดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายเปาบุ้นจิน

้

-

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายเจษฎากร บุญจีน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๘
นางเบญจา เชียงทา

๒๑/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๔๙๙
นางชมพูนุช สอนไว

๐๖/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงศรัญญา จิวเทศ

๊

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวจิราพร เพิมเขียว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอภิญญา เกิดมีโภชน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงทัศวรรณ เนียมก้อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ ตาสว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงรุจิษยา หมายมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงจรุงทิพย์ นามาก

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา กองคำสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงบุลิน แสนลี

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงเมษาวรรณ สุ่มประเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงธนพรรณ พิลาฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงชนาภา ทองคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา ปนแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงพิชชาภา มันหนู

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงศิริพร แสนจ๊ะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงมุทิตา พัฒนาทวีกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงจริยา มากอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงสุมิตรา ชัยฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงมณฑิตา สินจา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงจันทมณี กันธุ

๑๙/๓๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี สวนาส

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงพัชราภา อึงปน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงตะวันฉาย เขตรขันต์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงขวัญจิรา นวลศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์ สุราภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงชลธิชา คงเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาวมุ๊ตุ๊ -

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพัชรีพร ญาติกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัฐกมล กรมาหา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงธิติมา สกลรัษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงรำสิริ หนุไชสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ธิใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จินตะสุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงอรวรรณยา จัยหา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ เสากุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงอาทิตยา แสนใจมูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพัชรพร โคกขำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา สุวอ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงกมลชนก ทับทิม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่เลิศลพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงธัญชนก อินทฉิม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายสรไกร มีพา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงภาณีรัตน์ ธงวิลัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงปฏิญญา อู๊ดจิว

๋

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงจิรพรรณ เครือวัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายธรรมทอง เคนวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงจิรัฐิพร อินทร์ต๊ะกอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เชียงทอง  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงอารียา กันฑาบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สุรังษี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายณัฐพล เชือดี

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอภิญญา นาคทองอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายวรปชญ์ ยาดิบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวิทยา วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงลักษณาพร เพ็ชรพิริยะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงกรวรรณ มงคล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายสิรวิชญ์ แสนใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงปวีณา สอนมัง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โพชิตกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๐
นายธนา มิงดอนไพร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ เขียวมูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนปญตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์พุฒ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงญาณิสา พูลผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายโยธิน จินะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายสันติ บุญนิธิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายวีรภัทร แสนบุญเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายเอกรินทร์ พุ่มพวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกัลยาวดี สร้อยเพชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสิรินญา สัตปานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงปาณิสร พุ่มพวง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพรพรรษา แก้วเนตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงชลิตา สาคร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ พุฒิสาร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนลินี ศรีเผือก

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายชาคริต หมืนเข็ม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๗ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ แก้วบุญธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายเดชาธร ศรีสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายศุภวิชญ์ จวรรณะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายวรพล สีเผือก

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายสุริยา ดิษฐ์นุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ ศรีเผือก

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุรภา พุ่มพวง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงแดง วัดชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๔
นายกำชัย เพ็ชรพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๕
นายเก๋ น้อยสอนเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๖
นายโฆษิต อิมเอียม

่ ่

๐๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๗
นายจรูญ แซ่ซ้ง

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๘
นายจักรกฤษ จันทร์เชือ

้

๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๘๙
นายจีรศักดิ

์

พวงปญญา
๑๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๐
นายเจนยุทธ ศิวะเสน

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๑
นายเจษฏา อ่อนจิว

๋

๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๒
นายชวฤทธิ

์

มีเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๓
นายชวลิต จำปาใคร้

๑๔/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๔
นายชัยชนะ อ่อนพรม

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๕
นายชัยรัตน์ ปูกันกะ

๑๙/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๖
นายฐาวรักษ์ ถาพินา

๑๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๗
นายณรงฤทธิ

์

สุขประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๘
นายณัฐกร ผ่องแผ้ว

๒๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๕๙๙
นายไตรรัตน์ จิวสืบพงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๐
นายทรงชัย คำมี

๑๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๑
นายทัศนัย เนียมเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๒
นายแทน สอนเขียว

๒๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๓
นายธนากร กายวิจิตร

๒๙/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๔
นายธนิก ภู่มาก

๑๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๕
นายธวัช โตสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๖
นายเนตร ไทยบุญชุบ

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๗
นายโน่ง แซ่ลี

๒๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๘
นายบุญญนัณท์ อยู่ยอด

๑๔/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๐๙
นายบุญทิพย์ สมบูรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๐
นายบุญแท้ แห้วเพ็ชร

๑๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๑
นายปราการณ์ กาสุข

๐๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๒
นายปญญา สวนเศรษฐ

๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๓
นายพันธุ์ศักดิ

์

คำนนท์
๒๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๔
นายพิทักษ์ คำปวน

๐๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๕
นายพิษณุ ข่าทิพาที

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๖
นายภาณุวัมน์ ขลุ่ยทอง

๒๐/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๗
นายมนตรี ทับมัน

่

๒๙/๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๘
นายมานบ จอยแปลง

๐๙/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๑๙
นายมานพ หมีอินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๐
นายมานะ พลายกุมพล

๐๘/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๑
นายรวิโรจน์ สาศรีรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๒
นายว่าปอ มันพัฒนาการ

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๓
นายวินัย สัมมาสาโก

๒๕/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๔
นายสนาน จันทร์แก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๕
นายสมใจ แซ่หม้อ

๐๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๖
นายสมบัติ แจ้ปอม

๒๗/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๗
นายสมพงษ์ ศรีสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๘
นายสามารถ ม้าเจริญตระกูล

๐๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๒๙
นายสุกิจ นุกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๐
นายเสวก มันสด

่

๓๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๑
นายอนุชิต

ประเสริฐสมบูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๒
นายอนุสิทธิ

์

เขียวขำ
๒๐/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๓
นายอำพล สุคำ

๑๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตาก ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายชนินทร ศรีสำโรง ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายนิติรุจน์ หน่อใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายจิราภัทร พิมพ์ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายภูชิสส์ พุ่มนวล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธีรภัทร ศรีชาติ

๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอดิสรณ์ เครือยา ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชาย ภ.ภุมเรศ ปนนาง ๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายอนุชา นิลเกตุ

๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายสุดเขตต์ แก้วชุน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธนภัทร ยมลำภู

๑๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายอัครชัย แสงแก้วสุข ๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายภิญโญภัทร์ นิรมย์มณี

๒๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ มากมย ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายเจษฎา ต๊ะชมภู ๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายณัฐพงศ์ มณีรัตน์ ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายนิธินนท์ แก้วเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ อุปเสน

๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายภูฤเบศ อินทร์เจือจันทร์

๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายณัฐภูมิ ชีวะเศรษฐนันท์

๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายวรชัย สงเคราะห์ราษฎ์ ๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายปภาวิน เพชรเหมือน ๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๑๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายณรงค์กร โลหะเวช

๑๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายธนากรณ์ หาญทอง

๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายชยณัฐ จุลลศรี

๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธีรกานต์ ใจงาม

๑๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายสุรเดช บุญชูช่วย

๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายณฐกร สุยะวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ทาระคะจัด

๒๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายปองภพ ยศสมบัติ

๒๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมริต

๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายกฤติณ เอียมอิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายรชตพงศ์ พงศ์นภากุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายพงษ์สิริ กองแก้ว

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมสืบนุ่ม

่

๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายจิระพล เครือเต

๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายชนาธิป ทรัพย์ประชา ๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ คงดี

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายศิริมงคล ใจงาม

๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธัญพจน์ อยู่ชัยพร ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธนภัส ภูวิไล

๑๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายกวีพันธ์ ชมโลก

๑๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายสัณหณัฐ เงินยวง

๑๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๖ เด็กหญิงพิมพ์ปพิชญา
บางโม

๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เต็ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงอัญชิสา จำปาไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม

ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงมัลลิกา ชัยวงศ์

๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงณัฐรินีย์ นิลพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกมลชนก บุญเนียม

๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงสุธีธิดา ปานมาก ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงกชพร สุพรรณ

๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงรักษิตา เกตุดี

๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงกนิษฐา -

๒๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงชนินาถ เครือแขม

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงลลิดา กอนอยู่

๑๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงสุชญา -

๒๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงชนกนันท์ เครือแขม

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงอภิสรา อิมเอิบ

่

๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงกมลวรรณ น่วมนิม

่

๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงรตาพร น่วมนิม

่

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงณัฐนรี แสงสุข

๒๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงพัชรภรณ์ พินเกตุ

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ม่วงปา

๒๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงพิชญดา เรืองวงษ์งาม

๑๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงพัชริดา เสภี ๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เนาวิเวช

๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงจิตราพร สิงห์เรือง ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชัยชนะสงคราม  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงกรวลัย แสงท้าว

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงดวงดาว เเซ่ย่าง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนันทิยา แซ่ท้าว

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงพิมพิดา แซ่ท้าว

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๔
นางสาวยุภา เเซ่ย่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงเยาวภา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี แสนย่าง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ อินทร์จันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกุลจิรา สมบัติรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงมโนชา แซ่ม้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายจักริน ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนพัฒน์ ทองสา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายภูธเนศ ปานอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายศุภเศรษฐ์ บุญศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงจิราพร ท่อแสงธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงชนิสรา สีใหม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงธิดา

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงมานี แซ่ย่าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงศุภสุตา ชยเมธากุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ย้า

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ท้าวแสงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายธีรยุทธ ท้าวแสงเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สว่างรุ่งเรืองกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๑ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงพัชรพร สีชานิล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงอริสา แซ่ล่อ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพงษ์ศิริ จันทนา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงภัสสร ปญญาเจริญสิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายศตวรรษ ท้าวแสงเจริญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๐
นางสาวเจีย

๊

แซ่ว่าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงนพมาศ สนฉาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวอชรพร แซ่ซ่ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายกุลชาติ แซ่ล่อ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายนิกร แซ่ล่อ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายนิกร

อย่างรุ่งโรจน์เชิด
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายโยธิน เทือกนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๗
นายเซ่ง แซ่ลี

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายวศิน วชิรญาณวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม วัดนาโบสถ์  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายภานุวัตร พลดงนอก

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงอรจิรา เผ่าพงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกรรณิกา อิติป

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงจุฑามณี สนทนา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายสรณ์สิริ หอระคุณ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นเอียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายพงศ์เทพ ยอดเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงต้นข้าว ปลำภากรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงวรรณวิษา โกษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงปานทิพย์ ลุดไธสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงจิตรา แพงไธสงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐธยาน์ พรศิลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงจิรภิญญา พิมล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงฐิติมา ตุ้มหลอด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีลุน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายอนุรักษ์ ภาคะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอมรวงศ์ การภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกันตพร วีระคม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงมินตรา ฉิมแปน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงมาริษา ทักษิณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงพัชริดา ทองเกตุ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพัชยา แพงไธสงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงธัญยพร คำฝน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงสุคนธวา วิมลพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงเอมิกา ระงับพิษ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงมนธราทิพย์ สุวรรณเขต

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๖ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
วังคีรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ ขันถม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรดาพิมพ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงปยรัตน์ โมครัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงนิศา ทิพย์รักษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงกัญจนพร จีนใจเย็น

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงกนกนิภา สายการ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๓ เด็กหญิงกานต์กฤติยา
พิชัยการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุพินญา สีสังงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงจิรัชญา ประชุม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ กลางงาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงวันวิสา อธิสุตะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๘
นางสาวปยะภัทร พรมคงมัน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายสิรวิชญ์ วิจิขจี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายธนชัย ตู้โภค

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายโชติมันต์ โพธิหวี

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายปฏิพล เข็มพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงจิดาภา นามาก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จูมแพง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงชลธิชา วรรณา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ประพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายวีรภัทร ทองลา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายนิธิกร สุดหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายกฤติธี พวงผกา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงเขมอัปสร เสน่ห์พูด

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงนรมน ทองสอาด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฐทริกา เชาว์วิวัฒนากุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกนกนิภา ศรีวิจารย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงชลธิชา นิติชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงวิรัญชนา ตู้โภค

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ยศศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงจิตรลดา จำรัส

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงชมพูนุช บุญทองโท

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงนุจรี วงศ์สุพรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายกิติพัฒน์ ปางชาติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ ศิริวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงธัญรดา พิชัยการ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายภานุพงศ์ ศรีมูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายนันตพล ตรีวิเศษ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วัดแก้ววิเศษ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงวิชุดา โทบุญเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงอรวรา ยะปน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายเศรษฐพล สุขประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพงศธร หมีโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายสิทธิโชค น้อยหมอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายอิทธิเดช เงินดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรราชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสิริวรรณ คำสียา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงณัฐริกา สองเมืองสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปยวดี คำภิโล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงรักษิณา มูลละม่อม

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงประภาพร กระตุดเงิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายจิรสิน พุ่มจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายภานุพงษ์ เสาประธาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายตะวัน เฟองใจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายณัฐรมย์ ชาติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายยงยุทธ คงโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายธนภัทร ฉิมพลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ฟูมะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุนิษา จากขาว

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงชิชา คงต๊ะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เชือบัว

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงวริศรา ตาสุติน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงบงกช เกตุชู

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายเจษฎาพร เมืองมูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายรัฐนันท์ คำภิโล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายกิตติภพ สร้อยทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงจิรประภา ชาติขยัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยิมสง่า

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงดวงกมล พิพัฒน์เดชสกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงสาวิตรี สายสลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงณัชชา คำภิโล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนวิชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายชัยวัฒน์ บัวรืนเริง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายอโนชา เชาว์โน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายชนกันต์ มวลแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสวรส มุ่ยแดง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายประกาศิต กัณทวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงสุธาริณี พิลึก

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงภัทรวดี กรพาหา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธนพล ปกรอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายกิตติธัช ตาริน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ เสือเหลือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายภัทรกร ขำทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายสุทธิชัย มังเชียง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายณัฐพล สุขสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายนรินทร ตะเภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายทศพล ปลูกเครือ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงณิชกานต์ ก้อนเนียม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สือกลาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงฐิติมา โคสอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงมินตรา คำหล้า

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงธันยพร แหงมดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกริษฐา หาญณรงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายชัชวาลย์ อ้ายแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายวีรภัทร ต๊ะคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายกิตติพงศ์ กาจักร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงพิชานันท์ อุดทา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายปุณณารมย์ กลำทา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธนพล เกสะวัฒนะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงวริยา พีลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัชชา ชัยวิเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอภิชาติ ทรัพย์ทวีพูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงวนิดา ปนอุทัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอมรศรี กันปอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ ด้วงทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายภัทรพล สังข์คำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายรัชกร บุญฤทธิเดช

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายณัฐกานต์ อุ่นศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ใสสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงอรวรรณ มาเกิด

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปราณีตพลกรัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ต๊ะขันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายอิศวะ ฟูทำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายวรฉัตร บุญเสริม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงวรรณาพร หาญกุดตุ้ม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีวัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายประณพ ไชยภักดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงกุสุมา เอียมหมวก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงธมนวรรณ เลือนชิด

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงมุทิตา ศักดิศรี

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงฐานิตา ปญญาไว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินธิเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงเบญจมาศ สุวรรณตอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายอธิปไตย ใบปอ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๒
นางสาวดวงกมล คำเมฆ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๓
นายสันฐิติ จำปาไคร้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๔
นางสาวกมลชนก แซ่ว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชวัลรัตน์ อำพะวัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงทิตฐิตา ชัยประเสริฐ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๗
นางสาวณัฐชยา ระยะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๘
นางสาวจรรยาพร ยาเตียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวปณิตา แซ่ลอ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงษุภากร มังมี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมปญญา วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายกิตติพงศ์ สอนแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา จะวะนะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุวภัทร อินทร์ปน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายวรายุทธ ริดจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายกรณาวัตร พลยุทธ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์นา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ ทองแดง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง วัดโพธิงาม

์

 

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงพิยดา รัตนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงชนาภา ขัดหย่อม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงพรรณษา ปญญาดิบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงภัทรพร ปามา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี พรมพิลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงพรชิตา แสนพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายวัชรพงศ์ สาอิม

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๖
นางอรุณี ทิอุด ๕/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนเขือนภูมิพล

่

วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่สุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงตรีรัตน์ วงษ์ไว

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงสุพรทิพย์ ใจยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายางตะวันตก วัดปายางตก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายสราวุฒิ สิงใส

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายวรวิช วงค์ศรียา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงภานรินทร์ ไชยวัตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปริชญา แลน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายวัชรพงษ์ วงษ์ดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงเบญญาภา จันยัง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที 102

่

วัดพระเจดีย์วังไคร้  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงธนัชชา ทานเปง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงชนันภรณ์ แก้วคำแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงอรวรา ตะมะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงจิณณพัต จิวทา

๋

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายอนุสรณ์ เชือยอง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ กลำบัว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงรัชนี บุญเสริม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงจีรณา จินาเขียว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงจิรวรรณ สวนสี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงอโรชา นาคจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายนนทกร แก้วแปง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายปยวัฒน์ ทรัพย์อยู่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธีรภัทร โอจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายณัฐพล วงษ์กลม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายไชยนันทน์ แก้วโน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายภูวนัย จิวทา

๋

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงดวงตา กันทวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกวิสรา สุติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหวายวิทยาคม วัดวังหวาย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงเพียงดาว ปานประยูร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธนัชชัย ขุนพิลึก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงเกษรา

ผดุงศิลปไพโรจน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงดาปนีย์ ม่วงมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามเงา วัดสามเงาออก  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงบุษยา ยีหอม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงปพิชญา สุขอ่วม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายก้องภพ อยู่ภู่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายรัชพล จินาเขียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงธีราพร สิงใส

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงบัณฑิตา พัดเพ็ง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงอนัญญา สิงใส

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอรวรรณ สีวิจี

๋

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงจิรประภา วันต๊ะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงเนตรทราย เกตุบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายกัมปนาท ต๊ะคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายพีรวัส เทียมจิตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุยะปน

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณกัญญา บัวเข็ม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐวดี สังข์ศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงโชษิตา อินทวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธีรภัทร วันต๊ะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายธีรัตม์ กันปอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายนิพิฐพนธ์ วงษ์ใหญ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงกฤตพร ไถเงิน

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนิรินทร์ทิพย์ ใจดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงปราณปริยา เอียมรอด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงรวิมล อินอยู่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ตงคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายอนัน บุญสูง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงญาดา ลำพูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายธนพล บัวผัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๖
นางสาวกัญญวรา การสร้าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๗
นางสาวชนกชนม์ มารุดเกล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๘
นางสาวเต็มจิต วันเสาร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาววรรณพร โตปอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๐
นางสาววิภาวี น้อยมะโน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๑
นางสาวพฤกษา ระมัง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๒
นางสาวชนกนันท์ สุนทรทิพย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๓
นางสาวนุตประวีณ์ บุญรอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๔
นายครรชิต ตงคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๕
นายธนวัฒน์ มานา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๖
นางสาวเจนจิรา ทังคำ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๗
นางสาวนิศมา กาใจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๘
นางสาววิภาวณี ฟนคำสาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๘๙
นางสาวศศิกานต์ มูลมัง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๐
นางสาวอภิชญา เตจา

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๑
นางสาวขวัญจิรา บัวติบ

๊

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๒
นางสาวพรรณภักษา สิงใส

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๓
นางสาววรันธร ไข่สังข์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๔
นางสาววัทนพร ระมัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๕
นางสาวอินทิรา อินต๊ะติบ

๊

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๖
นางสาววรรณกานต์ วงศ์คำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๗
นางสาวเกตน์นิภา หาญนอก

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาวกนิษฐา ธํารงสุรกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๐๙๙๙
นางสาวกรแก้ว เลิศลำลำเภา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๐
นางสาวอัญชลี สังข์วงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๑
นางสาวฉัตรกมล สิทธิจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๒
นางสาวเกศมณี ปูเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ สุวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๔
นางสาวชนกานต์ หาวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๒๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๕
นางสาวณัฐฐาพร สุโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๖
นายศุภชัย ชอบธรรม

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๗
นายกรณ์ดนัย จันสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๘
นายพงษ์ฐกร บกแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวจีรนันท์ วอนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวกัลยา สมสวนในไพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๑
นางสาวเมธินี ตองเต

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๒
นางสาวศิริภัสร์ แสงจันทร์ดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๓
นางสาวสุนิสา ศรีสุภาจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๔
นางสาวอรภาภรณ์ จันทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม วัดท่าปุย  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๕
นายศรายุธ กาบี

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวทัศนีย์ กาวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาวกัลยารัตน์ นาลาย

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๘ นางสาวประพรรณภษา
ท่างาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๑๙
นางสาวสุพิชชา หาญเมืองใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๐
นางสาวรสสุคนธ์ จันทรมณฑล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๑
นายณัฐพงษ์ เกิดแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๒
นางสาวพัชชา สายบัว

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๓
นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์แจ้ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๔
นางสาวสุรางคณา อินต๊ะขันแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๕
นางสาววรรณรินทร์ สุแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๖
นายณรงค์ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๗
นางสาววรัญญา แสนวงษา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาววรรณวิสาข์ ชืนยศ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๒๙
นางสาวบุษบา ใจปนทา

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๐
นางสาวพัชรีภรณ์ หมู่เขียว

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๑
นางสาวธิดารัตน์ ใจนิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๒
นางสาวธารทิพย์ ปานเทียง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๓
นางสาวกุลธิดา กวินวาณิช

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๔
นางสาวสิทธิณี กืดจิกไผ่

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๕
นางสาวชลธิดา เต็บเตียง

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๖
นางสาวพลอยไพลิน วิใจลอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๗
นางสาวขวัญ สุวรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๘
นางสาวเกวลิน จันธิดา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๓๙
นางสาวนิลนารา เปงแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๐
นางสาวศิริวรรณภา มูลต๋า

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๑
นายคชาภรณ์ ชัยศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๒
นายอนุวัฒน์ กาสอน

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๓ นางสาวธัญญาลักษณ์
ทองภู

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๔
นายอนุสรณ์ เนือเงินดี

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๕
นางสาวกนกวรรณ แสงหล้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๖
นายสุวัจน์ พริมสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายอัชวินทร์ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายภัคพล ทองวิวัฒน์ธนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายกษิดิศ พันธุ์ณรงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายปญจพล ปตปวุฒิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายวีระกิตต์ พรไพบูลย์พงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธรรทัต ธรรมธร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงลลิตวดี ตังศรีวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวิลาสินี พรมวราภรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอภิสรา เตียอุดมชัยสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงภคพร พัทยาวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศศิธร แซ่ว่าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์วิสิษฐ์พล

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงบุษกร เพชรคีรีรัฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงบุรินทิวา แสงม้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายปุณณภัทร์ ชัยมานันท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงปุณณภา ชัยมานันท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายณัชพล คุณาพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายกษิตินาถ ปนมะโน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายภัคพล อินหลวง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายสุรวินท์ สว่างประจิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายธนพนธ์ ชัยดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุภารัตน์ รัตนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงกวิตา บุญจิตติภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายนัฐปาล นับพรอันเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายภูมิศักดิ

์

อ่อนทุวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายหัสรัฐ ตัญตรัยรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายนิธิวัฒน์ มีเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๑ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายภัทร ชูยิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงชิดชนก เกตุนิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงจารุสิริ เหลืองสะอาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงอังคณา ราษฎร์สุขใจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเพลินตา เจริญผล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายจตุภัทร ทิศกุลสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายพงศธร ใจคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายชินดนัย ญาณธีระ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายชวลิต จินรัตนมณี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายพัสกร พัชรเรืองแสง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายพิชากร ศริวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ เผือกบุญเกิด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายพฤตินันท์ ขอนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายธีรภัทร์ เนตรแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายตติยา วงประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายปลันธ์รุจฬ ไชยนอก

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอานัส จรัสพงศ์นารี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายทรัพยากร สุนันตา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายกฤษภิทอง

์

สุริยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายธนวุฒิ กิมเกถนอม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายธนากร แสงจันทร์ไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายเรวัต พรใหม่ดำรง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายกษิดิศ สามัคคีก่อสกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เหว่ยซือกู่

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายนพพร ดรรชนีนามชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณภัทร บรรจงธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงธิติสุดา ปญญาอารักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตันจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนารีนารถ จันทมนทล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงชนิษฐา แซ่จ๋าว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงฐิติยา แซ่เหลาะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงชามีร่า ปูมณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เปยมวานิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงภิญญดา วีระธนเกียติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงรักษณาลี แซ่หมี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงณัฐชลัยกร ไรย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงจิรัฐติกาล โยอิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงณัฐฐาปติ ทัศมาลี

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๓
นางสาวจารุกิตต์ จาริกคีรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงกุลจิรา ขวัญอาชากุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงธนพร พนมประทีป

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ภาพ อุสมานคาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงณิชากร พรอำนวย

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๘
นางสาวเบญจภา แสนหาญชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มณีไพรสณฑ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๑๙
นายประสาท กันจะนะ

๐๓/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๐
นายสุรินทร์ (-)

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๑
นายธงชัย (-)

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๒
นายอาทิตย์ (-)

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๓
นายบุญทวน (-)

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๔
นายพงศธร -

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๕
นายกุมภา โชคพัชระโรจน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๖
นายสานิตย์ (-)

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายนวพล (-)

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายจิราพัชร ตันกา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายคุนากร พรมตา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายขจร สุขหล่อ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายเตชะ (-)

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายคฑาวรรณ จ้อมแดงธรรม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายอาคม หม่องตา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายรามิน เมฆทัศน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายอชิตพล วังขวัญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายภวัต อุนานันท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายอนนต์ เพิมพูน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายยุทธภัณฑ์ คีรีตระหง่าน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายสมชาย -

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธันวา จันทรมณฑล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายศุภกร ตันกา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายปวริศ แข่งเพ็ญแข

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายนภัสกร อาวาส

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ไกรวูฒินนท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายวชิรวิทย์ นายอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายศุภกฤษณ์ ฉัตรแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายสมจิตร รุ่งเรืองไกรวัล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายพรหมพิริยะ ศรีสัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายอนันต์ เขตประทุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายสิรภพ บัวผัด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายวีรพันธ์ ณ เชียงใหม่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายธนพล มัชฉิมานนท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายวันชัย (-)

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายอานนท์ เปรียะเซกู่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายภัทรดนัย เล็กไพจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายทองหล่อ เกียวพันธ์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายวุฒิพงศ์ แก้วมีมนต์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายไกรวิชญ์ วนาลีอภิบาล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายธนากร จุ้ยต่าย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายพชรพล ธนะบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายปยะพงษ์ เพชรคีรีรัฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายอานนท์ สีจ๊ะแปง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายกิตติกร เลิศคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายอชิตพล จีคีรี

๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายขัดติยะ ตันวอ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายชัยภูมิ บุญพูลเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๗
นางสาวอัปสร ตะโคตร

๐๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๘
นางสาวจตุพร ธรรมใจ

๑๕/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๖๙
นางสาวตรีสุดา (-)

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๐
นางสาววราภรณ์ ซีโพโพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๑
นางสาววิกา อะไข่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๒
นางสาวน้องดาว เข่งมาบ่าว

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๓
นางสาวทวีพร พนวาสากุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงรัตนพร คำหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงหัสต์กมล ทิวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงทัศนีย์ ยิงยง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงสิริมา ไพฑูรย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงอัมรา อาแจ๊ะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณวงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงนวินดา กวินวลัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงวรรณิดา กวินวลัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงวริศรา นะราศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงพิชชาพร แสนมี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงณัฐทัตภัทร์ จันสา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงปรารถนา อ่อนติบ

๊

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงดาราวัน นารีภาพเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงนาตาชา สุขาภิวัฒน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงปลายฝน ปวงนคร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงสรภัส รินระดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ กินตาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงซาร่า นัยผ่องศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงญาณี กมลปราณี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงพรพรรณ ยิงยง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงภัชชาดา สามล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงรติญา เมืองมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงนันทิพร แซ่ม้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงชลธิชา หอยสังข์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงกชกร ศรีเอียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงนาถนภา แก้วมีสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงภัททิยา โพธิบัติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงณภัทรพร อุนจะนำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงดวงสุดา รุจิภาสอัมพร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงวิมลสิริ คงเมฆ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกนกอร คำภีระ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา ขัดใหม่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ เขียวทะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงอดิศา วันนาติบ

๊

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอรพิมล วิลาสสูงไกล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงเกตุมณี ยิงยงสันต์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงพรรษชล สิงหวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงสิรินทรา จันธิมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงประภัสสร เมืองใจแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงชเลดาว กมลปราณี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อรัญญเขต  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายตะวัน พันพิงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายพงศกร เก๊าคำ

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายเอมินวู เมษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายภูรวิท พิมมะโน

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายพรพจน์ ศิริวรรณ

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายอดุลวิทย์ หมอกแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายพีรวิชญ์ พฤษดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายธนดล คงปราโมทย์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายนรภัทร อินต๊ะวิชัย

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายธีรวัฒน์ สิทธิพัธร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ อุปกุล

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายศุภกฤต ศรีชัยภิญโญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายปรินทร ปญโยน้อย

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายจาตุรวัฒน์ เสาวัน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

ทิบุญมา ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายนพไชย บุชาบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายชลากร ศรีเหรา

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายฐาปกรณ์ ปานอ่อง

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายถิรธนา คำหา ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายทวีศิล วันฟน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายธนโชติ ม่วงตัน

้

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายธนพงศ์ ปญญาทู ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายปรัตถกร ตาโท้

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายพัชรากร ต๊ะวงศ์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุวิชัย

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายวรากร รวมเขียน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายวัฒน์ชานนท์ กรีพจนีย์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายวราวุธ คุณคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายพิรัชย์ โพธิพินิจ

์

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายองอาจ บุญนำ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายณชพล ต๊ะสุ

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายณภัทร แสนใจเสมอ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายณัฎฐศรัณยุ์ มะโนใจ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายธนภูมิ บุญภู่

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายมนตรี ลลิตาคม

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายมนัด บุญเชิญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายรัฐภัทร์ ศุภพรสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายสุรพล เก่งไฉไล

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายอชิรวิชญ์ แกล้วกสิวิทย์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายอุกฤษฎ์ ปญญาสว่าง

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายชลิต -

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายวรวิทย์ -

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายนิธินันต์ เวียงนนท์

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายพิศณุ กะกุลพิมพ์

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายธราเทพ พันคำมา

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายศุภณัฐ โพธิวิจิตร

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนิภา ไพรแสงทอง ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงบุปผา กติกาบริบาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงพชรพร แสนติบผ่าย

๊

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงโสภิญญา ดีปุกเปยง

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงอภิญญา จงรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงนาดีดีจ่อ - ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงอภิชญา แสงอุทัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงธนัชญา ทาสา

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ มานะกิจ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงปวรรัตน์ บัวระพา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ ใจมิภักดิ

์

๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงพรรณาขวัญ คล้ายจือ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทิน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงอัญญามณี หน่อคำสุก

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงปาลิดา -

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอรวี -

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงณัฐสุดา เผือนวงษ์

่

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงพรกมล วัชระชัยชนะ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สมศักดิ

์

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงชิดชนก วงษ์ลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงซารีนา มะแซ

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๑
นางสาวจารุวรรณ ธานี ๕/๓/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายอาทิตย์ ส่องแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายหงีเล

่

เลเนตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายซอรวย ซอวิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงจ๊ะ แซ่ม้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๖
นางสาวเนตรชนก วิทยาตระกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงวรารัตน์ วิทยาตระกูล

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายพงศธร เต็งพลอย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายติณณภพ ใจยอด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายพสิษฐ์ อินตา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายพิเศษ จอมมา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายธราดล สุยะเตียง

้

๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายมิตรชัย ไม่มี ๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายวินเต็ง ไม่มี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายวุฒิชัย กานมเขียว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายนิธิกร เวียงวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงจันธิดา วังขวาน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงรวงข้าว ปนเมอะ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๒๙๙
นางสาวอุษา ไม่มี ๐/๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงสาธิตา ฟนล้อม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงปยวลี เวียงวิเศษ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงลัดดา อิมทรัพย์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายปริวัตร ลือชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วัดวังตะเคียน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชลธีสายวิมาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงบลาย แซ่หาญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ เอ้ยอ้าย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๗
นางสาวพรรณปพร เกิดแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๘
นางสาวญาณี แซ่กือ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๐๙
นางสาวนิภาพร ไพรพัลลภ

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๐
นางสาวปุษาบุล แซ่หมี

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๑
นางสาวสุทธิดา พงษ์สานต์คีรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๒
นางสาวอารียา มรดกบรรพต

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๓
นายจะซอ ฟาบรรพต

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วัดเวฬุวัน  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงณัชชา แก้วปาเฟอย

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สิทธิประเสริฐ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก วัดห้วยแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๗
นายวรุฒม์ ใจยา

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๘
นายณัฐพล วงศ์เรือน

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๑๙
นางสาวเนตรนภา ดวงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๐
นางสาวพรรษา ดำรงสุขหทัย ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๑
นางสาวดวงตา พาฝน

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่กืดสามท่า

้

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายโอม บุญสอน ๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายชัยวุฒิ โยธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายกมล อุดจอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายปญญพนต์ ชานุวัฒน์

๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายกลวัชร ทวีทรัพย์ลำเลิศ ๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายวีระภาพ ศรีวิชัย

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายเสาร์คำ ไพรบุญเลิศ

๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงวิราศินีย์ จันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงกมลวรรณ บำรุงนอก

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงชลนิชา บุญธรรม

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงขนิษฐา พูลสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงนวลอนงค์ คงหิรัญ ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงพิยดา ถ้วนถี

่

๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงประภาศิริ ติยะนิว

่

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงปรายดาว คำหงษ์ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงชนิภา เกตุนิล

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงปญญาพร สอนพิมพ่อ ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายอภิชาติ สมศรี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายศรีวิชัย ใจยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

กุนามา
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายสัณหเจต เพียซ้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายวีรภัทร สิงห์รักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองปญโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายศุภกฤต อุดทาสา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายอนุพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายภูรีภัทร ว่องไว

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายวรวิช ชัยอุ๊ด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายชัยวัฒ แสงคำ ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายสิทธิพล หมืนจินะ

่

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงพริง

้

ใจบุญเมือง
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงน้องหน่อย กันแก้ว

๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงเพ็ญตะวัน สมศรี ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงวรรณวลี ปญญา

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๓๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงจันทร์ฑิตา ยาสกุล ๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงเมรี เชนรัมย์

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงทิพกมล พิทักษ์

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงฐิติภา เทพทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงสิรินยา ใจปนทา

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงกันติชา แสงทอง

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงชลธิชา ปนสีคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงรัตนา จันทร์ใบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ อุปรี

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงฐิติญา สุทธิประภา

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายทีม นพคุณสมบูรณ์

๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายชานน ธรรมขันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายเพียว คำแสง ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ก๋าวิใจ
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๖๙
นายธันวา เอืองหมี

้

๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายธนกร เชือวงษ์

้

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงกชกร อุดทาสา

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงตันหยง มณีรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงรุ้งสิณี ศรีเดช

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงเอมอร เพ็งพุ่ม ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๕
นางสาวทัดดาว คำวงศ์

๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

ยอดเรือน
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงอริสา จิระศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงสขิลา กันทาคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๗๙ เด็กหญิงกาญจนามนต์
หลักเมือง

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ประกอบธรรม

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงธัญภัสสร คำตุ้ย ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงอภินันท์ ประกอบธรรม

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายคงกฤช เสติ ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายธนากรณ์ เมืองปญโย

๑๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายรังษี สุนันต๊ะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายเสรี สุนันต๊ะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ปูนาดอย ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายอ้วน บุญส่ง ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงวีริสา ธรรมขันธ์ ๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงรัตนา พาพิง ๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงนัฐติการณ์ อินลา ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงเจนจิรา อุปรี ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182

้ ่

มาตานุสรณ์  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายพุฒินนทน์ แก่นไม้หอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายภัทรวี นารีรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงเพ็ชรไพริน นิลรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายชุติเดช สิระใจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงมาติกา เกียงคำ

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา วัดเชตวันคีรี  

ตก ๓๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงธดากรณ์ ชืนชมคีรี

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงอุษณิษา ปูมัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงณิชา สวนเส

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๒
นายสมชาย ตุ่นแจ้

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางส้าน วัดชัยมงคล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายนราธิป พรมวิหาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงข้าวหอม ละน้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ พนาดิลกภพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงไอรดา ใจยอด

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอริสรา หล้าที

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงธัญชนก ดวงสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล่าคนค้า

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงศุภารัตน์ ขันแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายพงศกร ต๊ะสุ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายสัญชัย แก้วกำเนิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ เกษรศิลป

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายภูวเดช ลิมวิไล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายจิรชีพ แก้วเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายอนันทกานต์ มากอิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงพีรยา คำพิละ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ ต๊ะสุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงเพชรมณี คำอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงวิไลพร ใจมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ ฤทธิรักษ์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงจารุวรรณ โปทาเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงภัณฑิลา คำวาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงประภาพร จันทร์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๑ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายเทพรักษ์ ต๊ะสุ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายฐิตินันท์ เปยสุ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองพรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงพนารัตน์ ใจยวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงอรทัย ต๊ะสุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยลังการ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงสุภาพร สนกรุด

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายจุตินันท์ ชำนาญสวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงฌนิดา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงนลินนิภา ถาปน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงรวีกร เตชเอียมสกุล

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายฉัตรกมล บุญทิม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายดำริ ตันจุ้ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ต๊ะสุ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันกุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา แสนใจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงเจนจิรา จันกุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงศิริพรรณ มิตรภาพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๓ เด็กหญิงสุวรรณพรรษา
จะพะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายแสงชัย ใจยวง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายเมย ส่างแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายศิวกร ต๊ะสุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ต๊ะสุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงปยากร สุวรรณยาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายกายสิทธิ

์

กำแพงติบ

๊

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายเจนณรงค์ วราห์คำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายธนศักดิ

์

จุลศิลป
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายวีรภัทร วงษ์ขัด

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจยวง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงภันฑิรา ตาปาน

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงมะปราง แสนฟอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ วารเครือ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงศรัญญา เยาวรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายธีรภัทร เอียมมาก

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายพงศธร เมทา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายสุริยะ สุริวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายวรากร เชียงราย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายจตุรงค์ เปยสุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ต๊ะสุ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงอรวรรณ สังข์เสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายวิณณวัตร ปวงหล้า

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน เขียวจักกาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๗
นางสาวปราณี ต๊ะสุ

๑๖/๑๑/๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๘
นางวารุณี เทียนนาวา

๓๐/๑/๒๕๒๑
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที 26

่

วัดแม่ตาว  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายกันตพงศ์ จรวดจรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๐
นายเกรียงศักดิ

์

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายสุธรรม -

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายว่าซ้ง แซ่ว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์สุภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๔
นายธนวัต แซ่ยัง

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๕
สามเณรสุรชัย เชอมือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๖
นางสาววิภารัตน์ สุยประชาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงศิริพร ล้านคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายภูตา -

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงบุญญานุช อินสุยะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงนูรียา -

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงนำอ้อย -

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายอาทัด -

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงนำฝน -

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายเมฆา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๕
นางสาวมะลิ -

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๖
นางสาวทัศนีย์ -

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายอัครเดช กัณทะวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายผิวเล

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายเมธิชัย ทองด้วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายภานุพันธ์ อินทร์จร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายวีรากร สิทธานนท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงลลิดา ทองคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายศราวุธ -

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายสุริยา -

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายศุภชัย -

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงพัชรา -

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงนำค้าง -

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงดาว -

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายไม้มงคล -

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงมะลิ -

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายภาคภูมิ สิงห์กลาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงวิลัยวรรณ์ เมืองมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงอีโมไข่

้

-
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา นวนเขียว

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงมีมี -

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายผิวแทะอ่อง

่

-
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงเชอร์รี

่

-
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงรัญชิดา ปกษี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงเข่งเมียวเอ -

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงรินนภา พรมเสน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายกมลชัย -

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงปุยปุย -

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๓
นายข้ามไป -

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงซานดาวิน -

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงเมษรา อภิรักษ์สายชล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายทรงชัย ไม่มี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงนิมนวล

่

ไม่มี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายชัยพงษ์ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงนุสรา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายวีรวุฒิ -

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๑
นางสาวชมพู่ -

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๒
นางสาวเพ็ญนภา -

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๓
นางสาววิชดา -

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายวรรธนัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายอัครชัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงพิมพา -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายเมาแช ไทยดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายวรชาติ ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงภัทรวี แสงใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๔ / ๙๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ แสงใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงพิชญา ไม่มี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงไข่มุก ไม่มี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงเมทินี ไม่มีนามสกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๔
นางสาววีณา ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงสุทธาวาส กองชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๗
นางสาวมินตรา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงปรียา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงลำพูล ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๐
นางสาวอุษา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงนุจรี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๒
นางสาวสุรีย์ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๓
นางสาวคมคาย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงปานตา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายพงศภัค จ่ามฟอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดดอนมูล  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ่นคำแดง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายณัฐวัตร เมืองมูด

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายชัยภัทร ปญญา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายมัฆวาน ชัยปญญา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายพร้อมสิน เหมยคำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสายธาร ผึงอุ่น

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงวราภรณ์ เทพวัง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงพรไพลิน กันทะบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงเจษราภรณ์ แสนสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงณัฐนิจ นันใจวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงศศิธร นิติกร

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงพิมเพชร แก้วรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พรมมา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายธวัชชัย แห่งสายหล้า

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอนุพงษ์ ตาคำวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายสราวุธ บุญลา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายสิทธิชัย อุดมใจ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายจักรินทร์ อินทสร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายชูชัย หาญเมืองใจ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายปริวัติ นะคะสอน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายกุลนันท์ นันตา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายจรัสรวี เกวี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายธิติศักดิ

์

ต๊ะสุ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายศิวัสว์ อินทะจักร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายธนบดี มังคะดารา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงพรนภัส นุ่มนิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงสุจิรา แดนแม่จัน

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงกิตติยา ลินตะละ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงอนันตญา คำดำ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงรุจินันท์ วรรณสอน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงสายนำ เต็บปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงปริชญา วิจิตรพาที

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงพิมพิกา ประดับจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายศิรภัทร เคนดี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายณัฐภาส วาทา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายรัตนพล ปนคำ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายกันตธีร์ ศิริมา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายธนกฤต รักษ์วนาภูมิ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายสรวิชญ์ ปนแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายโชคสิริ ศรีธินนท์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายธนกร โก่งมณี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายสถิตคุณ สารขัด

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายศิวกร เมาหล้า

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายกวินเทพ ฟูเชือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพิชัยยุทธ เบญจมาศ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายธาวิน อินทะจักร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายสุคนธศักดิ

์

ทรัพย์ขุนดอน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงโศภิตา ทองมาก

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงศิวพร ทันวัน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินต๊ะเขียว

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงนฤมล ตาทิพย์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงเปรมสินี สายชลอภิบาล

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกัน

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงอรปรียา โองก๋า

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๖ / ๙๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงนิชานัน ใจเถิน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงเมทณี ใจบุญ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกุลปริยา บุญโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงณชนก รินคำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายรติกร สิงหบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงสุเมธินี ทรัพย์ขุนดอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงณัฐทิชา คำอ้าย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงทิพปภา กันทะจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๘
นางโสภา อุดจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๒๔
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๐๙
นางสาวธนยพร เจริญสังข์

๒๑/๐๔/๒๕๒๓
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ เกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายเอกอภิรักษ์ จันมา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงปยวรรณ บุตรภักดีธรรม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงวันวิสา แก้วไลย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายปรเมษฐ์ เมืองมูด

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายสิรดนัย เนตผาบ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสุรยุทธ ใจรังษี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงวริศรา จันทร์น้อย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงมีมิ ไม่มี

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอะแท๊ะ -

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงมะโซ -

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายอธิรวิชช์ เมฆสงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงตะวัน ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายทิวากร มูลเตรียม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายจักรรินทร์ ปากแบน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายวิวัฒน์ แซ่นา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงสุภัสสร วงค์คำลือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงณัฐริกา ปาเปรียว

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงจารุณี ท่องพนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงนิภา -

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงจันทรา -

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายลิทู ไม่มี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิงห์หล้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงพรนภา ก้อนจะรา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงสุภัสสร วังสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงปฐมา อ่อนน้อม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงโปโป เล็กคีรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงใบเตย บูรพา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกา นิยมวราวิทย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงสุวิมล

อุทัยประเสริฐกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายทักษ์ดนัย ภัทรมนพนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายสุวิชานนท์ วิทยาประดับ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายเสกฐวุฒิ ทวีโชคพนา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ภูสมจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงชาลิสา ตราดรรชนี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายวันเผด็จ ท่องธาราทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงพรประภา ไม่มี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายชาญวิทย์ มันมงคลเดช

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงชวัลรัตน์ งามยิงสกุล

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายจรณบูรณ์ กติกาบริบาล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายชญานนท์ แย้มกลัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายวีรภัทร รัศมีโชติกานต์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายฉัตรชัย มณฑลพนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงลีลาวดี มานะศักดิเกษม

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงภาสินี ศิลปไพรสณฑ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายอธิวัฒน์ ดำรงพงไพร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายปญจพล จิตพูลผล

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงเกสรา ธนาคมสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายปุณณวิช โสมพัฒนพงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วินัยธนากุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงศศิภา งามยิงสกุล

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงธารีย์ นิยมวีระเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายสุขุม วนาลัยอภิรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงสุณีย์ อาสารักไพร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายยรรยง เจริญชัยพนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงวนิดา เผ่าสุวินัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปูเต้อ วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวหลวง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ โตพ่วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายสมภพ ทาราช

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงกุลณัฐ เทากมลเดช

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงนิธิตา พรมมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายนพคุณ มูลเขียว

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายโปษยานนท์ แสนอุ่น

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายพงษ์ธวัช หมืนน้อย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายอภิรักษ์ ชาวด่าน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงอริษา ฤทธิพรม

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายคฑาวุฒิ ลือใจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายธนโชติ ศรีใจคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ราชใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ กาล้อม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงนิตย์ชญา ธรรมใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงปวีณา ขัดแพร่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายฐิติพงษ์ ปานันต๊ะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม วัดเกศแก้วบูรพา  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายเอกชัย เล่าปญญาวงศ์ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทรมณฑล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายพงษ์สันต์ แซ่ลี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงน้องสาย จตุมหาสกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงเบญญาภา แสงม้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงปภาวดี รุ่งคีรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงพรนภา แซ่กือ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงลลิตา แสงคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสุธาสินี รุ่งคีรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายธีรชาติ กมลปราณี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายนวพล เพชรคีรีรัฐ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายพิชัย บัวตูม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายไวภพ แซ่เท้า

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายสวิตต์ เพชรคีรีรัฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายเอกพล ชัยเลิศพนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงขวัญจิรา เพชรสกุลไพร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงธิดา แซ่ว่าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงนารี ขวัญวารี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงวศินี แซ่เท้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

แซ่เฮ่อ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายนพรัตน์ โยติกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายธนาวัฒน์ แซ่ว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๔๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงกนิษฐา แซ่ว้าน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสุพรรณี กวินวนาลัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงยุพดี แซ่ย่าง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงอัมพร แซ่ว้าน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงญาดา จันทรมณฑล

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงนันทิชา จันตาแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงจันทกานติ

์

กมลปราณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงนันทิยา แซ่กือ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายชนพล มากมาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายธีรภัทร แซ่เกอ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงนฤมล แซ่ม้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงนันท์นภัส กมลปราณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงวริษา พยุงกระสินธุ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสงม้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธัญกร กำธรเดชะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงดาวรุ่ง หิรัญรัตนะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงภัคจิรา พยุงพนม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงดรุณี บรรพตตระกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่กือ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงนำฝน กวินจรรยา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงพิมพิกา เพชรสกุลไพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายกลวัชร แซ่เกอ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงลลิตา ภัทรกาญจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายณัฐดนัย กวินวิจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายทศพร กวินวนาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายภุชงค์ กวินวนาลัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายพยัต เก้าพันกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายนิวัฒน์ เบิกบาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายมนตรี เพชรคีรีรัฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายจำรัส กลมกล่อมดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงรัตติกาล ฟกนาค

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงรัชนี เพชรคีรีรัฐ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงกมลพร แสงช้าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายวิโรจน์ ขวัญวารี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายไชยนันท์ แซ่ว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายพิชัย กมลตระหง่าน

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายสุทัศน์ แสงชลิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายฉัตรชัย จันทรมณฑล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายกวินภพ แซ่เท้า

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงทันฑิกาล แสงม้า

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงภาคินี แซ่เกอ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงสุกัญญา เพชรคีรีรัฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงจันทร์ฉาย จันทรมณฑล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายประวีร์ กมลปราณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงจินตนา จันทรมณฑล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงวิภาดา ขวัญลดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงวรรณภา หาญโชคชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายจิรวัฒน์ กมลปราณี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่เกอ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงทิพพา แสนหาญชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงปรียานุช กลมพิราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงจิตตา แซ่ว้าน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ เจือเจริญกุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายทักษิณ เจริญชัยสกุลคีรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายพีรพล เจตปรียากูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายชวัลวิทย์ กวินวาจา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายจิรายุทธ เพชรคีรีรัฐ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายยิงยง

่

สวัสดิกุลชัย

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงนรินทร์ แสนหาญชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงพิกุลทอง ชุติเดชากุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงมาลี แซ่ย้าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงศิริวิมล จันทรมณฑล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงฟาริดา แซ่ว้าน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่ว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายศักดิ

์

เพชรสกุลไพร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธนาธร เล่าปญญาวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

คีรีวัฒนากุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

กอเกียรติภิวัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายธวัช ธนาพงศ์ไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายกิตติภพ แซ่ซ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๑ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายเทวินทร์ แซ่กือ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงนาฎศิลป เทพา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงคัทลียา เพชรคีรีรัฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงวรดา มีสุขรุ่งโรจน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงจันทรัสม์ ฤทธิลำเจียก

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงบัวสาย กวินวนาลัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายธีรภัทร ยอดแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงเมทินี กรินคีรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงประภาพร แซ่ย่าง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงพิมพิดา มนัสศุกล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงอรณิชา

ศรีศักดิพนาสณฑ์

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ วัดเจดีย์โคะ  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงนันธิชา ธรรมการย์กิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยนำขุ่น

สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายกุลพัทธ พนารุ่งเกียรต

๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายรัฐชนะ พนาลิภิรักษ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายวรกันต ธนาพงศ์ไพร

๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงพัณธิภา -

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายธงชัย -

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงเอมอร -

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงอมลวรรณ อภัยโคตร

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายพีรพงศ์ เชียงแขก

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจนางงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายเดือนเต็ม บุญทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงปริณดา วังวน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงเมลิสา วงษ์ขัด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงทิพานัน เมือน้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงรัฐฏิกา ยอดแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงวรรณธิดา ต๊ะน่าน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงกัญชลา -

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงนำฝน วงษ์ขัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงพิมพา เกิดสยาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงแอ้ทู นุ่มคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงเจนิพอ ศรีนุ่มนวล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงมานี -

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงแปง -

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงกระแต บุญทา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงศศิธร สวารักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สุวรรณบรรพต  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๑
นายวิทธวัช มิตรภาพ

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๒
นางสาววรัญญา ตูบทา

๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๓
นางสาวจิรภาส์ วังโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอแม่สอด ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายณภัทร ปุดทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ วิเศษศิวกร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายธนิน ยะเกียง

๋

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายภัทรดลย์ กองมณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายอมรินทร์ หมูโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เก้อขัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ดาวลอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงสุรินิภา กันยารอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงอชิรญา หงษ์คำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงอชิรญาณ์ พรมพิทักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอธิชา หาญพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงอรพิมล คำสงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายปลืมปาณัสม์

้

ถาตุ้ย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายอภิวิชญ์ ไสยวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พระติกพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงลลิตา แจ่มจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายพุทธิกร ทิหวาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายศดิศกร เมืองมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายอิทธิกร แก้วฟา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงกวินธิดา นวลเปา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงกาญจนา เรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงปราณปริยา แจ้งจิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงวิภวานี นิลขลัง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงอรภิญญา อินต๊ะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงอัญชิสา อนุรุท

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายจักรกฤษ จรูญเพ็ญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายพชรพล ใจหล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงธนัชชา เพ็ชรเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงนูรซารียา ไทยปาทาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงปาริชาติ จิระทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงกฤตพร นาต๊ะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงณีรนุช คงสมเปรมปรีย์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงวณิชา ศิริศุภนนท์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงปยาพัชร ทองเชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ ปนหล้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายไตรเทพ แสนหลวงใจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายพฎาศรัย แผ่กาษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายวชิรธาร ใจแก้วทิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายจิรภาส กันจะนะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายณัฐพล วังน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายสมพงษ์ เอียมละออ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายอัจฉริยะ เกิดแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำเหล็ก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขันแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ อินต๊ะวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงธันยพร จีรธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เหมราช

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงศมนพร เขียวมาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงขัด

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา จันตา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ รัชสุระพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงวทันยา วงศ์น้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงวลัยภรณ์ กระมล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงวะลียะห์ เพชรประดับ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สามารถ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ เปยสา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงพุทธธิดา แสงราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พนมเวช

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงนัดชม ศิริธนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา สุทธิยะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทวีสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์

กาสมสัน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงกานต์สินี หมืนอาจ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายอติคุณ โชชชัยรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายพิรัตน์พงษ์ ศรีสมบัติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายวัชรนนทน์ มโนวราธนนทน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายศรายุธ ตามัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายสรวิชญ์ พุทธชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายกีรติ ลีลาประสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายณลธรรม เทียมศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายอิทธิกร บุญตาปวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายดลกาล ปาระมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายพีระพงษ์ ทับเพ็ชร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ วาณิชกูร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายวัชชรากร เณรจ่าที

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายอิทธิกร แสนยาเจริญกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมใจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงวริทษ์ฐาศ์ ทองหล่อนิรัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงเขมจิรา อุมวะนะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงนริศรา จันต๊ะรังษี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงนันทิพร โนปางตัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงศรีสกุล เดชชิด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงอุมาภรณ์ แก้วประมูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงณัฐธิชา พันธ์สายเชือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงดารินทร์ ยะสุกิม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงธัญชนก ศาลางาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงปภาวี ยอดหวาน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาคแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงศศิธร คำสมุทร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วปา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงชลันดา หอมเย็น

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายกฤษกร ปนดิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายปรวีร์ เตียคำ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายสิรวิชญ์ หอมคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายธนาธิป ไกรสูงเนิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายนิธิภัทร สุวรรณรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายธนัท วัชระ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ

เสนีวงค์ ณ อยุธยา ๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงกัลยากร มนเทียรทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงศศินันท์ สารสุวรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สังขะจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงปนัสยา สมเพ็ชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขันทะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงวริศรา จาเคลือ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงสกุลรัตน์ สีใจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงสุนิสา ณ แม่สอด

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงวรัชญา ภวภูตญาณชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงอนันตญา ทิพย์ปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงวรัญญา สง่าไทย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงศิริพร (-)

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงสุชามาศ เหล่าเขตกิจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงอภิสรา ก๋าแก่น

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงอรวรรณ จันทคนธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพิชชาภา เสาร์ยะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายลาภวัต บัวเผือน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายวรากร ผาแสนเถิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ดวงทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงไอศิรา ล่าปาตัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยชนะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายจักรภัทร นามตำตา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายฉัตรชัย อำทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายพงศกร นาดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายอานุภาพ ศรเทียน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายณัฐชนน ธรรมใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงกัญชพร อุมวะนะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายรัชตะ การะยม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายณิชพงษ์ สว่างเรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงวธูสิริ อินทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงบุษบา แซ่เจียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงพิกุล สุขเกษม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงอาภา เมืองใจแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงประภามนท์ ถาวร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงพนิดา แสนเอือย

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฐานิตเกียรติกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ ควรหา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงนันทิชา ยาโนยะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงฤดีพร ลานทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายณัฐกานต์ กิงแก้ว

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายนครินทร์ พรมมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงพรซิตา อุดแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ อับดุลอารี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายอาทิตย์ ประเสริฐศิลป

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ฤทธิแผลง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายธนภณ ศิริรัตนะกุญชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงณัฐธินี คำนึงผล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงคณิศร สนันเอือ

่ ้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายปญญาวุฒิ วานุนาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายณัฐพล มณีโตน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอัญรินทร์ เมฆาหิรัณย์โชติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายเจิมศักดิ

์

ทาหว่างกัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงปาณิศา แสนยาเจริญกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายธนกฤต เทพกาวิละ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายนนทพัทธ์ บัวจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายอนุพงศ์ แก้วมีสี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงศิริพร ฟกสนิท

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๓
นายสนุ๊ก จองปอ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงปวีณา ทองด้วง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๕
นายวัชรินทร์ แสนคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงพัชราภา พุฒหอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงกรุณา ปรัตเถ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ชมชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงวรรัตน์ พุทธกุลนัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ กันทิละ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงศรีสมร เมืองเพชร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสงสร้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงปานดวงใจ จอมพะเยาว์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงศลิษา ใจรังษี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงสิริยากร ราชแผน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายเอกพล ทิโน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายปกรณ์ ขันแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ตุบทา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายราเมศวร์ ฟองเอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงนิทวดี บุญทา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา ทิหวาย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงวิลาสินี คงมี

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงอภิญญา นามสง่า

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ วงษ์อำนาจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายณัฐปาคัลภ์ โปธิปน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะถำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายทูละหม่อ คุ้มแสนแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายธนพล หวันวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายธีรภัทร สีแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายประดิภาส อุตทาสา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายภูริพัทธิ

์

รัตนอักษรศิลป
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายวชิรวัตติ

์

จำปาโชค
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายวิศรุต คำเมืองใจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายเอกภักดิ

์

ปนฑสิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงจรรยพร จูสิงห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงจินต์ศุจี ขุนทะอาด

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงจิรัชฌา สยามล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญพยุง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ชิวสรนันท์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงนวภัทร์ แสนใจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงบัณฑิตา เมทา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงวรันธร ทิวงษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกลุ่ม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงสิตานัน เสรีย์โชติกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจจะนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายนที อุไทยธุราทร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงจิดาภา พิพัฒน์พิมพา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงนิตยา สานอินสี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงนูริน ขันแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงรณรัมภา เถินบุรินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์ตระกูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ธิยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงชนิกานต์ เฮิงโม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงญาตาวี บุตรพรมธิราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ นวนบุตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงณัฐริกา สุยะตุ่น

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงดารินทร์ ปญญาบัญชร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงสุวพิชชา อิตุพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงณัฐชยา ยาโนยะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำอ่อน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงสุพิชญา มีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงเกวลิน ถาน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงปวีณา เมืองใจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงกวิสรา ยอดปานันท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงณัฐวรา เติมทรัพย์ทวี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๖
นางสาวนินอีอีลิน

้ ้

ณ แม่สอด
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงปณณ์ชวิศา อ่อนสำโรง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงพรนับพัน พรเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๓๙
นางสาวอัยยา เอกคณาสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๐
นายสองเมือง

ไม่มีชือสกุลใน ทร.14

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๑
นางสาวณวรรณ เทียมแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๒
นางสาวจินดาลักษณ์ ต๊ะศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๓
นางสาวลลิตา ขุนเทพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๔
นายพันธรักษ์ สมมิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๕
นางสาวภัทรวรรณ ชุมภูสุวงษ์

๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงอัญชลี สลธีบุปผา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๗
นางสาววรรณวิสา แสงฟอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๘
นางสาวขวัญจิรา มิงตระกูล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๔๙
นางสาวชาลินี แก้วตา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๐
นางสาวธันยพร แก้วทันคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงภัคจิรา กิงคำปา

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๒
นางสาวรุ่งนภา เอียงหมี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๓
นางสาวสุจิตรา ทับศรีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๔
นายบุญญฤทธิ

์

แสงใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๕๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๕
นางสาวกัญญาภัทร กมลปราณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๖
นางสาวปลายฟา บุญตาปวน

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๗
นางสาวอังคณา รักการ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๘
นางสาวอทิตยา จันทร์เทศ

๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๕๙
นางสาวจุฑามาศ กวินวาณิช

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๐
นางสาวนนทกร ชุมภูเทพ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๑
นายอลงกรณ์ ขอนปง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๒
นายนภัสรพี ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๓
นายพีรพงษ์ ไชยเมืองชืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๔
นายภูริเชษฐ์ รุ่งเรือง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๕
นายอัครพล ศรีประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๖
นายเอกนัฐ สุยะตุ่น

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๗
นายพัสกร ธิบุตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๘
นางสาวพรรณธิกา แตะต้อง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๖๙
นางสาวศุภิสรา แสงงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๐
นางสาวอลิสา องการ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๑
นางสาวอรปรียา มณีรุ่งเพชร

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๒
นางสาวพีรนุช สุดเกตุ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๓
นางสาวณัฏฐณิชา ทาเปลว

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๔
นางสาวบัวบุษบา ธัชเวต

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๕
นางสาวรตวรรณ เรือนคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๖
นายภูดิส กิจกิติวิริยะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๗
นายสัทพงศ์ คำอ่อน

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๘
นายชัยนันท์ มะโนจำนงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๗๙
นางสาวสิตางค์ บุญมาก

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๐
นางสาวขวัญสิริ จีคีรีวุธ

๋

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๑
นางสาวเพ็ญนภา กิติหาญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๒
นางสาวศุภวดี ศรีอำนวยฤกษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๓
นางสาวอมิตา พนาพัฒนากุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๔
นางสาวปรารถนา เล็กไพจิตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๕
นางสาวปวีณ์ธิดา ท้วมจัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๖
นางสาวอารินญา พรศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๗
นายยุรนันท์

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๘
นางสาวชุตินันท์ ปาระมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๘๙
นางสาวณิพาพร สงวนพนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวรัชนีกร บุญปาล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๑
นายวศิน สินธรสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๒
นายกานต์ สุขศรีพนา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๓
นางสาวศิริภรณ์ ชำนาญการ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๔
นายวันมงคล โปร่งหลวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๕
นายภูวมิทร์ ธรรมใจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๖
นางสาวนิสา

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๗
นายคำภีร์ โรจุยะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๘
นายบรรพต ศรีพรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๐๙๙
นายณัฐพงศ์ มุมกลาง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๐
นายธนกร อ้อหิรัญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๑
นางสาวชุติกาญจน์ อัศวมานะกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๒
นายธนดล เดชประภากร

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๓
นายณัฐนันท์ เพิมพูน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๔
นางสาวศุภาพิชญ์ ต๊ะต้องใจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๕
นางสาวอรพรรณ บรรจง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๖
นายสิทธินนท์ สุยะตุ่น

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๗
นายธนรัตน์ ฟนเขียว

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๘
นางสาวติชิลา จันทะเล็ก

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๐๙
นางสาวจรัสศรี แสนเมืองอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๐
นางสาวอาภาพร ถาวรศิริโชติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๑
นางสาวกษมาวดี คำมัง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๒
นางสาววรรณรวี ศรีทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๓
นายพงศ์พิชญ์ คำแสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๔
นางสาวปวิชญา คำปาเครือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๕
นางสาวธมลวรรณ ต๊ะพรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๖
นางสาวนันทินี จันทมนทล

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๗
นายครุฑธวัช กองวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๘
นายวรเมธ อุ่นอกพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๑๙
นายทัศกร เขียวนา

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๐
นางสาวนำฝน (-)

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๑
นางสาวกฤษณา แก้วสีนวล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๒
นางสาวธันยมน ปญญาสว่าง

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๓
นางสาวณิชากร แสนอ่อน

๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๔
นางสาวปวีณา แสงอุทัยทิพย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๑ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๕
นางสาวภัทรมน ทองปาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๖
นางสาวอรปรียา กอสัมพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๗
นางสาวชะวา หน่อพิชญ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๘
นางสาวจินต์จุฑา ขุนทะอาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๒๙
นางสาวพิมพ์มณี มีน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๐
นางสาวญาณิศา ปติยงยุทธ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๑
นางสาวธัญชนก แซ่ม้า

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๒
นางสาวศรอนงค์ สุ่มทา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๓
นางสาวกัญญารัตน์ กวินวาณิช

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๔
นางสาวบุปผา สะใบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๕
นางสาวธนภรณ์ แสงตะคล้อ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๖
นางสาวยุพารัตน์ กมลกิตติกานต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๗
นางสาวกุลณัฐ คำปนแสน

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๘
นางสาวภัคจีรา เกิดมณี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๓๙
นางสาวสุภาวิดา

ชัยชนะโยธินวัชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๐
นายปรวิชญ์ จันทร์แจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๑
นายพีรภัทร สุภาราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๒
นายอภินัทธ์ ปนวงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๓
นายณโรดม พอใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๔
นายกรวิชญ์ ศรีขาว

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๕
นายคมสัน เล็กไพจิตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๖
นายสุริยา สิงห์โต

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๗
นางสาวศิริขวัญ ขวัญเกิด

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๘
นางสาวกนกวรรณ วงษ์โห้

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๔๙
นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์มี

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๐
นางสาวจามจุรี คงวุฒิตราชู

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๑
นางสาวกัญญณัช อุปพรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๒
นางสาวรุ่งทวี แก้วฉนวน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๓
นางสาวจงรักษ์ นวนิตย์ชัยกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๔
นางสาวชญาณี พิรุณไพศาล

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๕
นายธีระพงษ์ พันธุ์กำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๖
นายศุภชัย อินต๊ะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๗
นายนพดล อินต๊ะพรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๘
นายชยานันท์ ดนุพลก่อกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๕๙
นายธีธัช คำสุวรรณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๐
นางสาวสุวิมล วารีรอบวนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๑
นางสาวจิรัชยา กันทะรส

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๒
นางสาวพาฝน พรมวงษ์ปอ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๓
นางสาวเจษฎากร กันทะถำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๔
นางสาวปราณปริยา พิมพ์เภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๕
นางสาวชนิการ์ คำอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๖
นางสาวสุดาพร อุปรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๗
นางสาวนวลตา ศุภนิมิตกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๘
นางสาวภัคจิรา ใจสะบาย

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๖๙
นางสาวพิมพา หลักทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๐
นายธิติเวทน์ เกตุสาคร

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๑
นายทัตเทพ แซ่ม้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๒
นางสาวชบา เจริญมิตรญาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๓
นางสาวพัชราภา ใจมิภักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๔
นางสาวสุพัตรา จันทภักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๕
นายธนวัตน์ บุญปน

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๖
นางสาวศิราณี เนียมทัง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๗
นางสาวโสภิดา ตาคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๘
นางสาวธมนวรรณ มะโนหล้า

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๗๙
นางสาวพาฝน หงษ์กิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๐
นางสาวชุติกาญจน์ เนียมทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๑
นางสาวธนัฏฐา มณีศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๒
นางสาวเกวลิน คีรีอารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๓
นางสาวชลธิชา วิโรจไพศาล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๔
นางสาวธนาภรณ์ วรรณศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๕
นางสาวมลฤดี ณ แม่สอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๖
นายกิตติศักดิ

์

มงคลจุฑาเศรษฐ
๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๗
นายชานล แก้วเจริญเนตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๘
นายชินพรรษ ภูบัวเพชร

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๘๙
นายณฐนนท์ จันโทสถ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๐
นางสาวณิชาภัทร วงษ์ภูมิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๑
นางสาวศศินิภา นิลพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๒
นางสาวกัญญาณัฐ คำเผือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๓
นางสาวกานต์ธีรา เนเต็ก

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๔
นางสาวนวินดา วงค์ทะกัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๕
นางสาวเสาวภาคย์ จีพิมาย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๖
นางสาวแอเซพอ (-)

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๗
นางสาวฐิตาภา พิมสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๘
นายภูรีภัทร จันทรนิล

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๑๙๙
นางสาวพิชญา ทิโน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๐
นายภาสวีร์ ไทยเทศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๑
นายกำแพง รามสูต

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๒
นายพิธิวัฒน์ เครือคำอ้าย

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๓
นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาวอาทิตยา ศรีสุคนทารัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

อินต๊ะกัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๖
นางสาวกิรติกา บัวอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๗
นางสาวศิริลักษณ์ บุบผาสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๘
นายกานต์ ปรัตเถ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๐๙
นายอาจอำพล ศรีคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๐
นายกฤษฎา เรือนมาวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๑
นายนครินทร์ หวันยอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๒
นายเขมภูมิ ชูทรัพย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๓
นายแสงชัชย์ ไม้เกตุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๔
นายพิชิต สิริโชติพงศา

๐๕/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๕
นางสาวศิริพร นิติกร

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๖
นางสาวณัฐฑริกา แก้วแสนปน

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๗
นางสาวพัชรี รัตนมูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๘
นางสาวสมหญิง ตังสกุลไพร

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๑๙
นายนิรัญ ขันทะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๐
นายธนวัฒน์ บุญเทียง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๑
นายณัฐดนัย ใหม่โม่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๒
นายชิษณุพงค์ คุณศิริประภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๓
นางสาวสุชานรี หงษ์เวียงจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๔
นางสาวภัทราพร ทองอิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๕
นางสาวจันทร์ทิพา แสนตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๖
นางสาวธัญธร สุยะพรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๗
นางสาวรัชนี กู่แก้วเกษม

๐๖/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๘
นางสาวอรจิรา จันทร์แซ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๒๙
นายกันตภณ บัวศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๐
นายนัทธพงศ์ ถาแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๑
นายวราเทพ แก่นจำรูญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๒
นายอิสมาฮัล

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๓
นายสิทธิภูมิ มันปาน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๔
นายกิตติภูมิ

กาญจนกิจโสภณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๕
นายปยะพงษ์ ยายะวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๖
นางสาวภัทรวรรณ สนิทพจน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๗
นางสาวอชิรญา วงศ์สินแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๘
นางสาวญาณิศา พลเมฆ

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๓๙
นางสาวนภัสวรรณ หทัยผ่องเพ็ญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๐
นางสาวณัฐรัตน์ สารปรีชาสกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๑
นางสาวชนนิกานต์ วงษ์ฟน

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๒
นางสาวจินตนา แซ่กือ

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๓
นางสาวพัชรพรรณ ปงเมือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๔
นางสาวพิชชาพร เนืองนันท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๕
นางสาวรวีวรรณ คีรีไพบูลย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๖
นายศุภวิชญ์ บางทิพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๗
นายสหัสวรรษ เนรกัณฐีสกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๘
นางสาวเพ็ญวรีย์ หัสดีบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๔๙
นางสาวสถิตาภรณ์ ยนจอหอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๐
นางสาวเบญจวรรณ เบ็ญจมาศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๑
นางสาวศิริพร สันทองใบ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๒
นางสาวกฤตยา กองนอก

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๓
นางสาวพิม สิงหะสุริยะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๔
นางสาวจิราพร เทียนเพิมพูล

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๕
นายณัฏชนน ปตโต

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๖
นางสาวซามีนะ วชิรญา

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๗
นางสาวมุธิตา สาธุพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๘
นางสาววราภรณ์ สุขเกตุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๕๙
นางสาวสุธิดา มาเยอะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๐
นายณัฐนันท์ กองพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๑
นายสุรศักดิ

์

วงศา
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๒
นายภทรพล บัวผัด

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๓
นางสาวอริสรา สารยศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๔
นางสาวนุศรา

ขวัญใจชาวไกรลาศ ๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๕
นางสาวสุภาพร สุขเกิด

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๖
นายวิศรุต กอบฝน

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๗
นายอภิวันทร์ ภู่สุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๘
นายชนาศักดิ

์

อย่างยอดเยียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๖๙
นางสาวรัตติกานต์ บัวตูม

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาวกรดา กันเอียง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๑
นายชินภัทร ศรีสุวรรณภัทร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๒
นายณัฐพล ตาเรือนสอน

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๓
นายเจษฏากร ถาน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๔
นายพีระณัฎฐ์ กิตติสาเรศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๕
นางสาวอารียา แสนคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๖
นางสาวสุคินธร ต่อมแก้ว

๒๘/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๗
นางสาวปานวาด หมีแปน

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๘
นางสาวกัญญาณัฐ มลิวรรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๗๙
นางสาวญาติรัก วงษ์คำแปง

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๐
นางสาวณิชากร วิทยาเรืองศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๑
นางสาวภคนันท์ จิรสินสุนทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๒
นางสาววันวิสาข์ เมืองติบ

๊

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๓
นางสาวอภิชญา วิทยาเรืองศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๔
นางสาวอภิญญา ผ่านเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๕
นายปยะพงษ์ แดนไพรแม่เมย

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๖
นายแทนไท

กาญจนชัยณรงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๗
นายขันติ ก้องพนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๘
นายปริญญาพงษ์

คงแสนลีชัยเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๘๙
นางสาวดลพร วิสุทธิกุลชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๐
นางสาวศิริวิมล รักชาติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๑
นางสาวสโรชา ปาหา

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๒
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิวัฒนกิจ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๓
นายรัฐนันท์ มีเพชร

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๔
นางสาววินิทรา ปอปาลี

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๕
นางสาวรัชดา แม่ต้านพรไพร

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๖
นางสาวนิหล่าเอ

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๗
นายปญญาเดช มังมีมหาศาล

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๘
นายอภิวัฒน์ ปญญา

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๒๙๙
นายพันธพงษ์ ดวงสุภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๐
นายกทัญู พุทธสอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๑
นายณัฐกร สายแวว

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๒
นายวสิษฐ์พล ธนะการ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๓
นายภาคภูมิ มณีขัติย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๔
นายเอกชัย จำปาเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๕
นางสาวขนิษฐา

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๖
นางสาวนัฐพร

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๗
นางสาวรุ่งนภา สุขรุ่ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๘
นางสาวศิริญญา ทันเทียง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๐๙
นางสาวตะเซนอ่อง

ไม่มีชือสกุลตาม ทร.14

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๐
นางสาววรัจฉรียา พินิจวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดอนไชย  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๑
นายเอกชัย อัครมหาสกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายวีรณัฐ ธนะบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายธนภัทร โสมอุปฮาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายกิตติพร วิญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายธนภูมิ สมบูรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายปุณณพัฒน์ สมบัติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายพงศกร มีชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายสุขเพชร อุทัยใจผ่องใส

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายปาราเมศ สุนันต๊ะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายวีริศพงษ์ เมืองสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายบัญญัติ แสนแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายนพเก้า ชัยชนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปญญาเมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายพงศกร บดต๋า

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายพรเพชร ปองกัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายรชต กาวิใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อินสอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายผดุงพงษ์ เมาทา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายณัฐชานนท์ สืบอ้าย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายอดิเทพ บุญศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายภีรวัฒน์ นันทะใจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายพีณรงค์เดช พรมสุวรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายจุฑาภัทร ปูน้ามา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายพชร ใจน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายนิติธร ปนแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายสิทธิชัย สุขจัน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์น้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายสิทธิเดช โยธานันท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายวิภพ เงินยางแดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายเกรียงเดช ใจครัว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายวรปรัชญ์ สรณ์แสงเทียน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายปริยภัทร สิงห์ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายสุรชัย วงศ์ธนวาณิชย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายปารวัตร สีวิใจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายณัฐพล จินดาพัชร

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายเอกพล -

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายแทนคุณ สืบปนอุด

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ สมพร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายฐานพัฒน์ พรมเอือย

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายสิทธิพล แซ่ลิว

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายไตรภพ นันทะใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายกฤษดา ละน้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายโนวา -

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายสุริยพร ผ่องจิตร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายณัฐดนัย ศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายธวัช พุ่มเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายสุวัฒน์ สุวรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายกฤตย์ธนภัทร

ทองมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายจิรภัทร ใจโฮ้งลำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายนโรดม กันทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายวายุ วณิชศิริ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายวรวิทย์ โวลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายรัฐภูมิ โปวิชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายจิรภัทร โพธิตระกูล

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายชลันธร หลวงพระบาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองสื

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายพลภัทร อิมปญญา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายณัฐพล ศรีจันทร์วงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายจิรภัทร อุดเมืองอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายกฤษดากร เปงมอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ ช้อยตะคุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายนเรนทร เถิงจ่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายเจษฎา ดนัยนารีกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายทักษิณ มีน้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายเฉลิมชัย จีรธรรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายอัครชัย ฉัตรดำรงค์ชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายนนทพัฒน์ ต๊ะตุ้ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายธนภัทร แปงปางใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายสานตวัน ด้วงนี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายอาทิตย์ตชาติ นาคะปกษิณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายสุพิพัฒพงศ์ ฤทธิจรูญ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายวีระวัฒน์ พันนุรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงอภิญญา อัครมหาสกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา จิตธร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงรักษิตา โกญจนบุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงปาริชาติ ต๋าคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา เย็นสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงอรัญญา เกตุเปง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงสุรัชญา ละกันตา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ ปนนันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงกฤติมา วิสินทร

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงฑิตยา บุญธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงขวัญหทัย ธรรมะใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงพนิดา ใจผัดคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงชนาภา แดงเถิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงศุภาพร แสงทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงเพชรรินทร์ มาเตียง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงศิรินยา ศรีสอาด

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงอุษา โวหาร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงวลัยชญา เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงร้อยบุปผา จุมปา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงแพรวนภา จันทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๖๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงณัฐพร -

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย วังสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงกัญญาภัค บุตรแสน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงชมพูนุช ปงจอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงสุภาพร เตจ๊ะวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงปฏิมากร พรมนิวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงกุลฐิวา ถาวร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงฐิชารัตน์ สมใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงศุภาณี ปะละเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สุนทรีกาวาส  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงจุฬาพร - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายฉัตรชัย -

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงญาตาวี พนาภูมิ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายณัฐกร ทองศิริรุ่งโรจน์

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงนฤมล - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงนำหอม - ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงนำเย็น - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ -

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายพลพล กันต์กมลรัตน์

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงพิชญา โชคมหาถิน

่

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายภานุ - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายภูวเดช เผด็จศีล

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๖
นางสาวมธุรส -

๒๒/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงรัชดา -

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงฤดี -

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายวรพล - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายวิโรจน์ -

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๑
นายวุฒิไกร -

๒๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายศุภนัฐ -

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายสุรชัย - ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายสุรเกียรติ - ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายอนุวัฒ - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายอำนวย -

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงอุษา - ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงเกวลิน แก้วสุวรรณไพร ๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายเอกชัย - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงจันทมณี โภชนัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงจารวี กำเนิดความดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณณรวีโชค

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายกมุท เพือปฐพี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายพลวัต ชีวะกุลจรรยา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายสุริยา เลิศมณีสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

คีรีระลึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายยงสุข พิทักษ์ธรรมกร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงปภาวดี เฉลิมคล่องกิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงวาสนา มณีสว่างกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงศิริมา ตะวันไพลิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงสาวิตรี ประทีปบรรพต

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงสุกัลยา ตะวันสายรุ้ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงสุชาดา จิตวิริยะพงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงสิรินทรา คีรีศานติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณนำโชค

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายคฑาวุธ คีรีรังรอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายฐิติกร เชาว์ดุลพินิจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายวรสิทธิ

์

กาญจนกลางไพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงกสิณา แสนอุดมผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงจิตรานุช เดชดาวเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงนภา แสงมณีตระกูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงนิรัชพร อรัญอาภรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงบุณยวีร์ รวีรุ่งเรืองสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงพาขวัญ เพือปฐพี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงมาลีวรรณ์ มณีคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายศรากร แก้วกุมุทวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายอนุวัต อาทิตย์ทรงสกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วิลาศไผ่เงิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงณิช กมลโชคสกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงปณิดา ประเสริฐบำรุง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงเยาวภา บัวบริสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงวรรณพร ทรัพย์หัตถกิจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงศุภานัน พลอยปราโมทย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงศิวนาถ เชาว์การเกษตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๑ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงเสาร์จิตดา ทรัพย์หัตถกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงอนุธิดา รักษ์วนาภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายอนุชา -

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงทรงพร ผาสุขอมร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำนักวิทยา วัดพบพระเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายธีรพงศ์ วงศ์พนาสวรรค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายสิทธิชัย -

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายอติชาติ -

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายวันเฉลิม ธรรมทรรศนะดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายกัมพล -

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายจอเทอะพอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงฐิติวรรณ หทัยแสนสุขสม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วรพจน์คีรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงอนุธิดา -

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายสาธร ทรงบุญธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงภาวิตา เรืองอดุลย์วิทย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงจิรนันท์ รุ่งอรุณวิทย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงกัลยาณี -

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงอังสนา -

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๓
นางสาวศรีจันทร์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายวรยศ คีรีกำธร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายภานุ -

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายนพรัตน์ ภัคดีคุณธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงฐิตินันท์ เกียรติรุ่งสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงทิชกร แสนมหามงคล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงสาลินี -

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงนิศา ดรรชนีนามชัย

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงชลธิชา คีรีคำรณ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงเวมาเหย่ย -

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงมิถุนา -

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายสุวิทย์ -

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงโมโมโย่ -

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงมอจีจ่อ

้

-
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงมิซอเล -

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงซาซาอู -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายสมชาย -

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายทศพล คีรีถีรกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายดนุเดช -

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงนรีกานต์ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายพรชัย เวียงวนาธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ธรรมทรรศนะดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงมณีนุช -

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงบงกช ภักดีคุณธรรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายโกวิทย์ -

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายรพีภัทร วงศ์ภาสินี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายณัฐดนัย คีรีคำรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายนพดล ธุระวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายระวี -

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงอักษรจัญจ์ พุ่มไพรขจร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ฤชุพิชิตโชคชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงลดาวัลย์ ฤชุพิชิตโชคชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงกมนียา -

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงดาริน วงศ์พนาศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงซาดา -

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงบังอร -

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายวีรยุทธ เกียรติรุ่งสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายศรชัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงศันสนีย์ พงษ์เผ่าฐานันดร

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงนพเก้า ฤชุพิชิตโชคชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิลปไพรสณฑ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงณัฐลิกา -

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายเอกพงษ์ -

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงสุนีย์ -

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงสิดาโม -

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายจอพอคึ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงมะเทอ่อง -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงอุษณีย์ แม่เกศินี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงจิตรานุช คงยิงพัฒนากุล

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงพรวิไล -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงอรวรรณ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ -

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายธีรไนย -

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงจุฑานันท์ คีรีผกามาศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงนิตา คงยิงพัฒนากุล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายอภิชาติ -

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายเดชชัย คีรีตระหง่าน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายพุฒิชัย ศิลปไพรสณฑ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๒
นายกมล -

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงปวีร์ บรรจงธรรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงพีรกานต์ เรืองอดุลย์วิทย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงจิตรานุช ดาราธรรมศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงสุนิสา หทัยแสนสุขสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ภาสินี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงกฤษชญา -

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงกชนันท์ -

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายเขษมศักดิ

์

-
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงเกสรา คีรีกำธร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงจิราวดี ไพรอนุรักษ์คีรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงจิตติมา คงยิงพัฒนากุล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงธรนันท์ -

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงพัชรมัย -

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายกษมา -

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงเขมจิรา -

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายพสิษฐ์ ศิลปไพรสณฑ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงมือต๊ะปวย -

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงดาคือ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงแนเธพอ -

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงค๊ะพอวา -

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายพสิทธิ

์

-
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายสมคิด -

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายกำพล -

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงกันตยา ไพรอนุรักษ์คีรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงพันวิรา วิทยาประดับ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงปริศนา คีรีคำรณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ พรไพรสณฑ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๐
นายชนาภัทร -

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ -

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๒
นางสาวนภา -

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เปยมตานนท์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายวิภพ สุริยการสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงอรนุช มะลิกา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงนิศาชล ศรีภูริชญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงสรัลพร -

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงวีรยา -

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงกชอร -

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๐
นางสาวชาลิสา -

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๑
นางสาวณัฐพร คีรีคำรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๒
นางสาวอริสรา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๓
นางสาววรพรรณ์ ธุระวร

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงนริศรา คีรีคำรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงศิรดา -

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงน่อบี -

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายสถาพร คีรีขจิต

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงพิชยา เลิศเจริญวิทย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๕๙๙
นางสาวลีมึ -

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านยะพอ วัดพระทรายงาม  

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงชลิตวรรณ วดีสุขเกษม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายนัทธี มกรเสน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ยิมแย้ม

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงธัญนันท์ อย่างคุณธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายพีรพล แซ่ว้าน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายบุญส่ง สิรีชัยกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายสุธิมนต์ วัฒนายังยืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายสมคิด อย่างคุณธรรม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงชัชฎาพร แซ่ย่าง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงศุภร แซ่ย่าง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญวิภัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ แซ่ย่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายทักษ์ดนัย แซ่ว่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายกมล วดีสุขเกษม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายพีรทัต แซ่ย่าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แซ่ย่าง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายกันตวิชญ์ อย่างคุณธรรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงพิริยกร วัฒนายังยืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงอนุสรา แซ่กือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงกัลย์สุดา แซ่เกอ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงตะวัน แซ่ว้าน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายพงศกร แซ่ย่าง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๒
นายจุลจักร สว่างรุ่งไพศาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงเมทินี แซ่ย่าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงชญะนิน ใจธนาทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายรัฐพล วัฒนายังยืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายสันติ แซ่ว่าง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๗
นางสาวจันทร์นภา แซ่กือ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายชนัต แซ่ว้าน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายธีรภัทร แซ่ย่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายชนสรณ์ ขวัญวารี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายเมธัส แซ่ว้าน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายสมเพชร แซ่ว้าน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายธีระวุฒิ สุขครุฑ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงพิกุล แซ่กือ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ย่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สีวิใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายประกาศิต วันเสน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงวิลาวรรณ โชคเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายสมชาย คำแล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายธนพงศ์ ใจเรือน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ จูเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายเจษฎา เชียงแขก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายศุภณัฐ คำปอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงพิกุล ธำรงชาติไทย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงรัตติกาล ชาญนิศา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องแคบ
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงศิริพร

ก้องพนาไพรสนณฑ์ ๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงปณญาพร ก้องกาวัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ว่างวงศ์ตระกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายบัลลพ แซ่ซ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายเอนก แซ่หลอ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายศราวิน แซ่ซ้ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายธราเทพ แซ่ม้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายไชยพศ แซ่มี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงพิศมัย คีรีรัตน์สกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงบุญฑรี แซ่ว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงนิตยา แซ่ม้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงพรสุดา แซ่ท้าว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงอรกานต์ แซ่ย่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ลันฟาคนดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายพุทธิพงษ์ แซ่เล่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงทิพสราย์ เล่าตระกูลทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงสุนิสา แซ่กือ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายณัฐกรณ์ เล่าตระกูลทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายพงศพัศ พุฒิไชยจรรยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายพยนต์ แซ่กือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงกัญยาณี แซ่ม้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงกุลธิดา ปุกราชา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงอณุภา แซ่ย่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงญาณิศา แสนหาญชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายธีรยุทธ แซ่ม้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายมนต์เทพ แซ่ม้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายพลพจน์ แซ่สง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แซ่ย่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายนรสิงห์ แซ่ท้าว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายศรศักดิ

์

แซ่ลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายพีรภพ แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงสุภาพร แซ่ซ้ง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายสุรนาท

สันติเสน่หาสถาพร ๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ม้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายพันฐวิท แซ่ว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงสโรชา พิทักษ์ตติวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายก้องภพ แซ่ย่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงอภิสรา วงค์ศิริประภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๗ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายพงศกร มหาชลธาร

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงอรณิชา แซ่เฮ้อ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายคณิศร เจริญศิรินุกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศรุ่งเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายทรงศักดิ

์

แซ่ว้าน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายอภินัทธ์ อย่างกุลยาชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายกันตินันท์ อัครจันทรา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงพัชนี แซ่ยัง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายบอล แซ่ม้า

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายอภิชัย แซ่ย่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงจารุภา พิภพธนากุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงรุ่งฟา แซ่ยัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงจารวี แซ่ย่าง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่ม้า

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงจารุมน แซ่ยัง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสงกรานณ์ แซ่มี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายคิรากร แซ่ม้า

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงพุธิตา แซ่ยัง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงอาภาภัทร ธาราจารุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงภัสสร เรืองอดุลย์วิทย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉลองนุกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงจิราภา เสวนาไพเราะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงภาวินี ใจดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๘
นายมนัส แซ่ย่าง

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายพรชัย แซ่ม้า

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายอนุสรณ์ แซ่หาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงปาริชาติ พิภพธนากุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๒
นายอรรถนนท์ พิภพธนากุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายวสันต์ แซ่ย่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงจิตรสินี เจริญผลิตผล

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงกรรกนก แซ่ยัง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ลำเจียกวิสัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงนิตา ลำเจียกวิสัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงถิรดา สมานคีรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๑๙
นายสรสิช ทรงบุญธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงพิทยา แซ่ยัง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๑
นางสาวกานดา แซ่ยัง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
วัดราษฎร์เจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงดลยา อย่างร่มเย็น

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงฤทัยชนก แรงกสิวิทย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๔
นางสาวศรีวรรณ สมมีไชยเลิศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๕
นางสาวอรัญญา สันติลำธาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงอาภรณ์ พนาสมปอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๗
นายสุภัทรชัย กาวงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๘
นางสาวณัฐฑิญา อุ่นฟา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๒๙
นางสาวธารารัตน์ เนียมคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๐
นางสาวสุนีย์ ภัทรก่อเกิดบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๑
นางสาวอรัชพร กันธวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๒
นางสาวอารัตน์ กลินหอม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายจอดา ชาญชัยศุภสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๔
นายวิริยะ แสงเสือไพลิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๕
นางสาวจรรยา ชัยอัศจรรย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๖
นางสาวจุฑามาศ พนมสมรรถชัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๗
นางสาวชนิดา พนาโชติช่วง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๘
นางสาวชวัลลักษณ์ กณิกนันต์กุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๓๙
นางสาวทิรัญต์ พนาเกตุเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๐
นางสาวปานตะวัน ขุนวัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๑
นางสาวพรทิพย์ ครองเพชรแสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๒
นางสาวพิมพ์วดี สัจจะคีรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๓
นางสาวมลฤดี บรรพชนสิงขร

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๔
นางสาวยุพาภรณ์ ภูไทพนาวัลย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๕
นางสาวรัชนก ชมชอบวนาลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงวิชญาพร คีรีทิพย์เนตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๗
นางสาวสิริมา พันธ์ศรีธัญรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๘
นางสาวสุธาทิพย์ อรุณสกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงเอมอร ไพรอุดมเพชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๐
นายอดิศร นิกรสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๑
นายธนญชัย กาวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๒
นางสาววรรณา วนาวิถี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๓
นางสาวสุกัญญา บุญชู

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๔
นางสาวอรสา ชัยโรจน์ปญญา

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๗๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๕
นางสาวสุดาวดี พจนากุลคีรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๖
นางสาวศิรดา สมใจไพรพฤกษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๗
นางสาวรัชนีพร คีรีเทียมพโยม

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๘
นายณัฏฐพงษ์ แสงแปลง

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงกรกช เรืองวังสัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ วัดไพรสณฑ์สุนทร  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงกฤติรัตน์ เชืออิม

้ ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๑
นางสาวกะเลียพอ จอมเส่ง

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงสโรชา ศรีไสวการะเกด

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงจาจา เพชรกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงกาญจนา สายหมอก

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงจรณา คำผง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงพิณ สายนวล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงศิวณัฐ ดารินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงพนิดา กาญจนสตางค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงโชติกา คุณยศยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ สายคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงขนิษฐา ชนะวงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงณิชารีย์ บุรีเทพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๓ เด็กหญิงปราชญ์ญาณี
ชูพินิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงน่อลินดียา ทุน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงณิชามณี ดาสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงธิดา ธาราวารี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงปภานัน เเก้วนภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงกุลภรณ์ นุขันท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงศรัญญา แสนจ๊ะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา คมขัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงอาภรณ์ วณิชภูวดล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง วัดพานิชย์นิรมล  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สุขุมวัฒนะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงโชษิตา กันชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงจรัสพร ขอยวนกลาง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงดารณี ชัยชีพอากูร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายจิรพัฒน์ เทพถา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงมนต์นภา

กาญจนาแดนไพร ๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงฐิตาพร โรจนบุญโชค

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงสริตา

ผ่องพานิชย์อำไพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๐ / ๙๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงปาณิศา ชนชีวารัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงสุชาดา ถกลดำเกิง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงจันทร์กานต์ ดวงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงวารินทร์ เธียรวิทยากิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายณัฐกมล ลัดดามาลัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๕
นางสาวนันทินี

ผ่องพาณิชย์อำไพ ๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงสายสุดา ปแจะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๗
นางสาวกุลรัตน์ ลอยฟาเจริญสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงกันยา วาณิชย์สุขนนท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๗๙๙
นางสาวหน่อโพ่ปรี ศรีธนจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงจินดา ตุลยาภิบาล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงกนกกร สุวรรณพจน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงกมนีย์ สุธีมน

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๓
นายสมพงษ์ พลพิสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม วัดอุ้มผาง  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงนันทนา -

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๕
นางสาวดวงใจ - ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายมอส -

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายวิศวะ -

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายโมเสส -

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายศุภกิตต์ -

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวอาชา - ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายณัฐดนัย กาหลง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงพิชชานันท์ เรือนอ้าย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงวรัญญา ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายประกิจ ตุ้ยเขียว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงลิปการ์ ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงภัทรธิดา เนียมสำโรง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงนำทิพย์ แหน่งแหยม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ น้อยศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงสุภาวี ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา แสงทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงนิสา ศิริหงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายสถาพร จันมูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายรัชพล เรือจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายนฤดม เครือสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๑ / ๙๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๕
นายเฉลิมชัย -

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายอิทธิพล ก้อนจันต๊ะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงธนิตา ต๊ะวิกา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงบุษกร -

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงนภัส -

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตมัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงภาวินี ยศวงค์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงมนัญชยา พุทธแก้ววงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงนำฝน -

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงแตงโม -

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงนรากร -

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงธิดา -

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงวิรัลฐิตา โลหะวิจารณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายกันตเทพ ประโมทัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชนะการี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา เจนจบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันสองจัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายโกสินทร์ กรไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายพายุ แก้วยะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายนัทธพงศ์ วิโรจไพศาล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงปรียาพร ไม่มีนามสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๖ เด็กชายโอซามานบินโน
ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายภคพล พิมพา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงอารียา ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายภัทรกร ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัฐธิชา วิเศษโวหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงงามยิง

่

ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายเอกภพ มันระวัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายอัมรินทร์ แก้วใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายภูวนัตถ์ ศิรินุกูล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายแซม ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายโชคดี ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงกนกอร ธนมงคลวารี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงปานชนก นาเนืองรักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงบุณฑริกา -

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงสุธิดา -

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงมึคลิง -

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงอังคณา -

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงพรชิตา -

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายศิรศิลป ชูอำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายบุญโชค ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายวรภพ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายส่อทูทู ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายทราย ไม่มีนามสกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงสิริธัญญ์ อัครพงษ์เดชน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงญาณิศา เกตุนิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทิรานนท์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงษุษกร เรือนทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงสาวิณี พรธนพงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงจุรีวรรณ ไม่มีนามสกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงชนิษฐา หน่อคาสุก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายสุธีระ -

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายธนู วนาสงบสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายศุภกฤต นามตำตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายกฤษฏ์ เพชรปราณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายอเนชา แปลงชาติ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายจิรภัทร ชุมภู

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงปริญญาพร พรมทับ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงกรรวี สันตะวัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงวีนัส -

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายณัฐกานต์ หลวงตุ้ย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายไตรศักดิ

์

คีรีสันติกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายชลิต -

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงปภัสสร พรมโคตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอัญมณี ใจพรมมินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายชุติวัต เกษอุดมทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงพุ่มอักษร ครองยุทธ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงญาณิศา ชลาสินธุ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ชาติชยวงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายพรเทพ ปองกัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ ไชยชะนะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายชายแดน งามงอนคีรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงแพรพลอย อุปชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายกฤษกร ต๊ะทองคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายณภัทร ใจรักษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายเอคริต ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายน้องหนึง

่

-
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายพฤกษ์ เลิศลำจินตรา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายดวงเฉลิม พิมพ์พิชญา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายจิณณพัฒน์ ศักดิดี

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธนากร ต๊ะวิภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงลลิตตา -

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงเดือนฉาย -

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงสงกรานต์ ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงน้องหมี -

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงรจนา -

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงชนนิกาต์ โพธิมาก

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงขวัญจิรา รักษ์พิพัฒน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงกรวรรณ แซ่ตัน

๋

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงอาญีดา -

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายอภิชัย ชะอุ่ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายคมกฤษ แซ่กือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงศยามล สุวรรณสอน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงนวลจันทร์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายวัชรชัย ทองภูธร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายนพดล อินทะนันท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงวานิชกุล มณีกลำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายยศกร ธำรงสกุลชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายนติชัย เหลาสี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงสิริยากร สวัสดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายสิทธิชัย พิณพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

ชูสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงมรกต บีบี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงชนิดา งานรุ่งอำไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๔ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา กลินกัน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ ก้อนจันต๊ะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายวิเชียร คำอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายเอืออังกูร

้

แก้วอยู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงรัชนีกร จำปา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงคริมา จันทร์แก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริเมืองมูล

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๗
นายชัยพร คชเดชาชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักอู่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงกุลนันทน์ แก้วจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอนัญญา ก้อนสุริย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงอิสเตอร์ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงอิงอร ใจเถิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายอาร์ม -

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงยาใจ -

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๕
นายประหยัด พนาสุขสันติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงอริศษา กาวิแหง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงหัฏฐจุฑา นาทะจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๘
นางสาวฐิติมา -

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๔๙
นายกิตติพงษ์ -

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ แสงเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงวิชญาพร คำมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุจันทรา อ่อนหวาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายไตรภพ วนาพิรุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงชไมพร ลำปุก

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายบรรชา แจ้งชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงโสดิดาธรณ์ -

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงเยาวภา แก้วตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงณภัทร พวงสันเทียะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๕๙
นายนุกูล ครองวิชิต

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงลีน นันต่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายสุรเดช หล้าบัววงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำตาว

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายณัฐพล จันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายธนัช จู

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๕ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงนิภาพร ปารานี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ กานนวลแข

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ทิหวาย

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงวารุณี หทัยแสนสุขสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงกาญจนา พันธ์พืช

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงอัครภา นิลพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายเมคา -

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๓
นางสาวจิราภา ชาติชยวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแม่สอด วัดโพธิคุณ  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ ดอยแก้วขาว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายไดรนันท์ ล่องลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงมาลิษา ทับบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา จันปอตา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงศุภิสรา สุภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ พรมทิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายบดินทร์ ดีสม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายณัฐพล จันทร์ฟู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงพัชรพร ศรีพรหมารักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงรุ่งนภา เขือนพันธ์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจปามาด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงบวรภัค แก้วทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงรัตนวดี แสงคำปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงพิชชาพร บุสุวะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงณัชชา กลินหอม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงจิรัชญา จิตมาตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายตันติกร พงษ์พานิช

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายรชต กวีสานต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมประดิษฐ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายรัชชานนท์ ห้อยเนตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายพงศกร สวัสดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงสุปรีดา ดอยแก้วขาว

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงอรรถวดี เปลไสว

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายภัทรพล นามแสงจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมเอือย

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายธนชิต โสเรรัมย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๖ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงรัฐเกล้า สุภจินต์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีวิจัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง วัดดอนแก้ว  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายสุรพงษ์ พรานตะกุยหนุ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายสุรวิน คีรีชโลม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายจิรโชติ ประเสริฐคีรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายถิรวิทย์ บุญลือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายมลพีระ ใจบุญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา วิภาวรธรรม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงชาลิตา อ่อนศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงฐานิตา สายธารโอบวารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงณิชา พงศ์พูนภัสสร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงณัฐธิชา พรหมแสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินศรานนท์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วิเศษสัตย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงนิชาภัทร

สัมฤทธิไพรสณฑ์

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงนุชวรา คีรีพิทักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงศตนันท์ สุขสันต์คีรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงสุรดา คีรีชโลม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายณัฐกิตต์ วนาลัยจรุง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายปภังกร สมหมาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายพชรพล ไทยแท้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ซ่อนกลินไพร

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงฐิติชญา ชอบมโนนุกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงธนพร เพชรเมฆา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงปุณยนุช กันธวัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงรวิพร ชัยดำรงรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงฐิติพร คีรีพิทักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงภูรินัฐ วงศ์ใจดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงภูษณิศา วงศ์ใจดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายธิติพงศ์ สาบุ่ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายธนภัทร สุทธิประภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงลลิตภัทร อุทยานพนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงเกษสุดา สถานกอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงจิราภา สิวิใจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๗ / ๙๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงสุชญา รุ้งวิจิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธนกฤต ปญญาดิษฐวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายถิรวุฒิ ปนคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายโยธิน สารีบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายอาทิตย์ คีรีภัทรผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา กันธะรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงธีรกานต์ สำเริญรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงอรนิภา ชลชิดพนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงธนิดา สุขสวรรค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงวรรณปยะ ชัยกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงณิชกาณต์ ฉากกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงธนัญญา รักประชา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงอัญชณา แก้วเอ้ย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงพลอยชมพู ยิงทวีศักดิ

่ ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ จอมประหยัด

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกถิราย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงนลินรัตน์ พนาผดุงธรรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงอรจิรา สันติดวงกมล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงชนาภา

วรางณ์กรณ์ธารา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงนิชาภัทร พงศกรเกริกไกร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุธานิธิ เทพบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงนภาพร สุขสันต์วิมาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงกมลชนก ใจแก้วทิ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ จิตสว่างสงบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงปาลินี สุคุณพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายสหรัฐ พลีชีพเพื่อเผ่า

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายเฉลิมพล โชติรสสกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงสร้อยทอง แก้วศรีสดใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงนิชากรณ์ ปนนะสาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงปาณิศรา ไอยราเศวต

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงดวงทิตย์ พงษ์อรัญสกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายวีรภัทร วนาอาสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายปราชญ์ คีรีสุธาลัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงภัสสร ชวนชมพนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงลักษิกา จันทร์แสนสวย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๘ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงบัญฑิตา กนกวงศ์จรูญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงวรรณิดา แม่เมยสบโชค

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายภาณุเดช วรรณสารคีรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายพิทักษ์ ราตรีคีรีรักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายชนะศักดิ

์

จันทร์แสนสวย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายธนพงษ์ รุ่งเรืองเฉลิม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายสุรชาติ เฟองพงศ์พนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงปทมา ปญญาธัญญกิจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงชมายพร เจียตระกูล

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงพจนา พนาพงศ์ไพร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงพรนภัส จันทร์แสนสวย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงญาณิศา แสนอินต๊ะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงอรทัย ชิลาชาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายธนธรณ์ คีรีคัมภีรภาพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายทรรศนกร จันทร์แสนสวย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายพรหมพิริยะ สีรุ้งแจ่มประกาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายธนกฤต

เจตนาดีจึงจำเริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายธีรเทพ ดอกไม้ช่อวิไล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงจันทิมา วนาเฉลิมเงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงพิมพิศา ดอกไม้ช่อวิไล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงรสิตา ศรีอลังการ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงวริษา ดอกไม้ช่อวิไล

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงณัฐนิชา เงินเจือไพร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงอังคณา เฟองพงศ์พนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ สันทัดพนาไพร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธราเทพ จันทร์แสนสวย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายปฏิภาน จันทร์แสนสวย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายวรพจน์ ชมจันทร์อนันต์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อภิบาลบรรพต

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายธนพล วรรณสารคีรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายจักรภัทร ดอกไม้ช่อวิไล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๑
นายภานุพงษ์ วังพันนี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายธนดล แสงกลางทะเล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงกานต์ธิรา คีรีคัมภีรภาพ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงญาณิศา ดอกไม้ช่อวิไล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๘๙ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงธิติยา

สีรุ้งแจ่มประกาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงธมนวรรณ ปญญาลาภ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงสุรียา ภิรมย์พงไพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงจิดาภา ศักดิศรีจินดา

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงสุภาพร สิงห์ชูชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงรัตติกา นภาอรุณรุ่ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงกชกร บงกชฤดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงศศิยากร สายสวาสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายอธิชา บัณฑิต

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงวรรณศรี ธูปทองดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายคงศักดิ

์

เวียงวิชชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีอลังการ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายภาคภูมิ วนาเฉลิมเงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงญาณิศาล วนาเฉลิมเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงธาริณี โอภาสชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายมนต์ชัย รุ่งเรืองเฉลิม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงอริสรา วิทยาอาวุธ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงทรงอัปสร จันทร์แสนสวย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงจิตฤดี เอกผาสุก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายชัยรัตน์ สุดแดนไพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายปฏิภัทร เทพทิพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายธิติ สุดาเฟองฟา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงจารุวรรณ พันธุ์รัตน์กุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงลัดดา ดงดีช้าง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงอารยา พนากรอบเงิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงพรนภัส ไพรอุดมเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๑
นางสาวรัตนาภรณ์ สิริกันยากร

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงเพชรจรินทร์ สิริกันยากร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงรัชนก สิริกันยากร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงโชติกา ไพรอุดมฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงลักษณา เพชรเขือไพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายสมบัติ ชูชีพบุรุษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๗
นางสาวสุวดี ศรีอลังการ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๘
นายเขตต์แดน ดอกไม้ช่อวิไล

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๓๙
นายพงษ์เทพ แสงจันทร์อำไพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๙๐ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๐
นางสาวประภาภรณ์ วรรณสารคีรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายนภัส บงกชฤดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๒
นายวรรัตน์ คีรีคัมภีรภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงกรกฎ วรรณสารคีรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงเมษิยา กิตติศักดิวิโรจน์

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ขุนคีรีจำรัส

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงศันศนีย์ คงสติดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพนสาลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายปริญญ์ ขันติแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายสิงห์ราช นำรินชืนจิตใส

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๐
นางสาวสมศิริ รุ้งรำลึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๑
นางสาวชนิตา กุศลมณีเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๒
นายคมสันต์ มรดกคีรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายจงรักษ์ ภิรมย์ไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายซีแง่ ชูชีพบุรุษ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๕
นายธนากร เดชาธนสกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายพิชัยยุทธ ระวังการณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายสุธิชัย ทองวาฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๘
นายสิทธิศักดิ

์

บุญเจริญทวี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๕๙
นายวิทยา นำจิตนำใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายอาคเนย์ เทพทิพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๑
นางสาวพรทิพย์ ศิริโสภาวัฒนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ สุดปลายฟา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๓
นางสาวเนตรดาว มนต์มุติตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๔
นางสาววาสนา ฤทัยหวนพนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๕
นางสาวสุนิสา อธิฐานบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงอัมพร ปาไม้อุดม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง วัดมงคลคีรีเขต  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงสุทธิกา มาเตียง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงกนกพร วงษ์ดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายสรวิชญ์ อ่างคำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายวงศธร วัชราทิตย์ชลกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายศิวัช กังสดาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงปรียาภรณ์ กาวิละ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสนบัวบาน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดคลองไม้แดง  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๔
แม่ชีทิภาพร คล้ายประทุม

๐๘/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านดงลาน วัดดงลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๙๑ / ๙๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายลัทธพล ต่วนศรีแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายพีรพร ต๊ะวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายธันวา ใฝฝน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงฉัตรวดี ปะพะวะกา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงธนัชพร จอมฟู

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดงแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายธนากร ปาเปยม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายพงศกร วงค์กัณหา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายจักรภพ พันจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงศิริสกุล ขำขาว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายไกรภพ แซ่ม้า

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วัดดอยทองเจริญธรรม

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงกัลยา เครืองคำ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงนันทิชา เนืองหล้า

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงพีรดา เบิกบาล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงอุมากร พินธุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ก๋งแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงเกวลีน จันทร์ตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ วัดท่าไผ่  

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายภูเบศ ไชยวัตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายกิตติภพ วงษ์โม้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงศิริกานต์ เพ็ชรนอก

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงกัลยากร คำมูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายพรภวิทย์ ปญญา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากทางเขือนภูมิพล

่

วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงปาริฉัตร สุขเอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงวรรณภา จันทวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงจิราภา อิมเอิบ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
วัดปากทางเขือนภูมิพล

่

 

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ แก้วแสนตอ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงรัตนาวดี วังมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงปรียาพรรณ แย้มแบน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงจิรัชญา นาสมรูป

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงสุฑาวิมนต์ วงศ์ชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายปยกรณ์ แก้วแสนตอ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงรสธร หนูเครือ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายภูวพัชร์ เอียมสำอางค์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงครองขวัญ อุดแคว

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
วัดสองแคว  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายธราธร ศรีรอด

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๙๒ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงนริศรา ทิพพะหา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงวีรยา ปกมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงณัฐชยา คำผัด

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงตวิษา ใจลึก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงอภิสรา คำหนัก

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายภาติยะ เสนเผือก

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายอชิตพล หาวัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เงินทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อ่างคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงสุชาวดี ลีลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงสุพิชญา ตุ่นคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงอาภัสรา เดือนขาว

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ อินอยู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงนันทรัตน์ สายวานิชย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงลลิตา แก้วแสนสาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงวิชยา หลวงโย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงศิริพร สิงห์ใหญ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายธนวันต์ ภมรพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายวชิรพล ปวงแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายอานนท์ ทองไหลมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงธิญาดา กองวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงรัญชิภา สารวาท

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายกฤษฎา วันเขียว

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายนัฐพงษ์ ดวงไพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายนันทภพ ใจปวน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายคัมภีร์ โภคะสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายชินยะ เนโมโต้

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายณัฐนนท์ ใหมตัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงจิรัชญา เสือเจริญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงนพมาศ กันจันวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๐
นายธีรพงษ์ ตองเต

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๑
นายธีรยุทธ ชัยสมบัติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๒
นางสาวพลชา มาลีแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๓
นางสาวพิชรลดา จิตรเฉย

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๙๓ / ๙๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๔ นายนพพล ปกมาก ๐๔/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๕ นายรุ่งทิวา ตองเต
๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๖ นางสาวขนิษฐา ลอยสง ๐๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม วัดหนองเชียงคา  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๗ นางสาวสุชาดา พนมจิตสมาน ๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา วัดแม่ต้านเหนือ  

ตก ๓๕๖๐/๓๒๔๘ นางสาววิภา แง่มจันทร์ ๑๑/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดแม่ต้านเหนือ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตาก  ๙๔ / ๙๔

้
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