
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๙,๕๙๓ คน ขาดสอบ ๒,๗๒๑ คน คงสอบ ๖,๘๗๒ คน สอบได้ ๕,๐๔๕ คน สอบตก ๑,๘๒๗ คน (๗๓.๔๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายศุภณัฐ บุญเอียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ บุญเอียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงวรณัน สระทองพิม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา เกิดเชือ

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงจิราวรรณ อินน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงชาลิสา มาคง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงฐานิดา มณีโชติ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงธนวัฒน์ อิมรอด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายประกาศิต พุฒเกิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ นฤภัย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายศุภกรณ์ สืบจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายรัชนาท แก้วทุ่ง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายรพีพัฒน์ บุญขจร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๔
นายกนกพร เหลือลา

๑๘/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นายกฤษฎา พุทธรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นายกิตติธัช กันเนียม

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นายกิตติพงศ์ ธงชัย

๑๕/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นายจาตุรงค์ นุ่มเนือ

้

๐๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นายจีรพงษ์ อินอยู่

๑๕/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นายฉัตรชัย บริบูรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นายฉัตรมงคล ลำดวน

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๒
นายเฉลา จันทร์พวง

๒๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๓
นายชัยณรงค์ พรมประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๔
นายชัยวัฒน์ แสงอุทัย

๑๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๕
นายชาตรี ฉิมพาลี

๐๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๖
นายณรงค์ศักดิ

์

บุญเฉย
๒๘/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๗
นายณัฐพณ เพ็งยา

๑๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๘
นายบรรเทิง ปานชู

๑๙/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๒๙
นายบังเอิญ ม่วงทุ่ง

๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๐
นายบุญเชิด มันประสงค์

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๑
นายบุญมา สีเทพ

๐๕/๐๕/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๒
นายประกาศิต บุญลอ

๒๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๓
นายประเสริฐ กัดเฟอง

๒๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๔
นายปรัชญา ขียวขาว

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๕
นายปาริชาติ มิงกลิน

่ ่

๑๙/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๖
นายพรมพร อ่วมบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๗
นายพร้อมพงศ์ สร้อยอูม

๑๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๘
นายพิชิตพงษ์ อำบางกระทุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๓๙
นายยงยุทธ โพชะนี

๐๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๐
นายโยธิน วันจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๑
นายวรวิช แสนทวีสุข

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๒
นายวสันต์ ขำโตนด

๐๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๓
นายวิเชียร บุญเรือง

๑๕/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๔
นายวินัย ไชยฤาชา

๒๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๕
นายวิโรจน์ มันสุข

่

๑๑/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๖
นายวิษณุ น่วมหมวต

๑๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๗
นายศักดิชัย

์

อินกอง
๐๘/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๘
นายศุภชัย ธรรมรงค์

๐๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๔๙
นายสมชาย นาคคุ้ม

๑๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๐
นายสมศักดิ

์

ขวัญทอง
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๑
นายสันติ ทองหล่อง

๐๒/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๒
นายสิทธิโชค บุญศรี

๐๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๓
นายสุชาติ ละมูล

๑๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๔
นายสุดใจ แสงทรง

๑๗/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๕
นายสุทน ยอดเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๖
นายสุทัศน์ ศรีขาว

๒๗/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๗
นายสุธี ทองดี

๐๘/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๘
นายสุรศักดิ

์

แก่นจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๕๙
นายสุรศักดิ

์

อินต๊ะบุรี
๑๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๐
นายเสกสรร จันทร์ตรี

๒๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๑
นายหยกแดง สอนลา

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นายอนุวงศ์ แปนจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๓
นายอภิวัฒน์ เนยทรงศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๔
นายอารี พุ่มม่วง

๒๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๕
นายอำนาจ เทียนฟก

๒๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๖
นายอำพร เกษกูล

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๗
นายเอกชัย ปนสังข์

๐๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวกัญญา ครุฑชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๖๙
นางสาวกันตนา อินจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๐
นางกาหลง บุญพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาวกุหลาบ หมวกโตนด

๑๑/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๒
นางเกษร แสงอรุณ

๐๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๓
นางสาวเกสร บุญตัง

๒๘/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาวคำ แซ่จ๊าง

๒๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๕
นางสาวคำหล้า สอนใจดี

๒๓/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๖
นางฉวี ศรีจาก

๑๒/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๗
นางสาวเฉลิมพร ลงไผ้

๐๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๘
นางชนิกานต์ เย็นสำราญ

๒๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวชลอ เนียมเอ็ม

๐๗/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๐
นางช่อเอือง

้

อำเคลือบ
๒๔/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาวซ่อนกลิน

่

พรมประดิษฐ์
๑๓/๐๘/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๒
นางญาณิศา กลินสุข

่

๒๙/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวทัศนีย์ เทพแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๔
นางธนู น้อยน็อต

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวธัญญา แสงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๖
นางธิภาพร สุวรรณโฉม

๓๐/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวนราพร สังข์ทอง

๐๕/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาวนลินนิภา เจริญราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๘๙
นางสาวนำตาล คงเนียม

๐๘/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๐
นางสาวนำผึง

้

ด้วงนาค
๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๑
นางสาวบรรญารัตน์ ตอระรักษ์

๐๘/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวบุษรัฐ โพนขาว

๒๒/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาวเบญจวรรณ คงรอด

๑๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาวประทีป เปยทอง

๐๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาวประสงค์ สุขสำราญ

๑๘/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๖
นางปริญญา อัมมระปุรานนท์

๐๖/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๗
นางสาวเปมิกา สิงห์คำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๘
นางสาวพัชรินทร์ คำมณีจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๐๙๙
นางสาวพัชรี แซ่มัว

๑๐/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๐
นางพัชลี ชุ่ยดี

๐๒/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๑
นางสาวพิกุลทอง รุ่งเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๒
นางสาวพิมประภา สันปาแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวพิสชาวรรณ หนูประกอบ

๑๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๔
นางสาวไพริน ไตรยาง

๒๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๕
นางสาวไพลิน เขียนสุข

๐๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๖
นางสาวมะลิ พุกนา

๑๗/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๗
นางสาวมาลี ชูวิทย์

๑๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๘
นางสาวยุวดี แซ่ท้าว

๒๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๐๙
นางสาวรมิตา ฉิมพาลี

๑๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๐
นางสาววราภรณ์ เอียมสุข

่

๒๘/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๑

นางสาววารุณี ชืนโพธิ

่ ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๒

นางสาววาสนา เอือเฟอกลาง

้

๒๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๓

นางสาววิภาวดี พรมประดิษฐ์
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๔

นางสาวศรีนวล อิมม่วง

่

๐๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๕

นางสาวศิราพร ศรีแสงฉาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๖

นางสาวศิริพร เดือนเด่น
๒๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๗

นางสาวศิริพร พึงวงศ์ญาติ

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๘

นางสาวศิริวรรณ มีสวน
๑๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๑๙

นางสาวศิริอำพร บัวคำพา
๒๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๐
นางสมหมาย นึกแจ้ง

๒๔/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๑
นางสายรุ้ง บุญจ้อย

๑๖/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๒

นางสำรวย ผึงสุข

้

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๓

นางสาวสีทอง พุ่มม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๔

นางสาวสุกัญญา พรมเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๕
นางสุนีย์ เกตุชาญ

๑๘/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๖

นางสุรัตน์ แปนพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๗

นางอนุกูล อุกำแหง
๑๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๘

นางสาวอรณี อินทรโชติ
๐๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๒๙
นางสาวอังคณา ทองยิม

้

๑๐/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกรองแก้ว ม่วงผัน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี แสงทวี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก ไกรทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิทธิศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายฐนะวัฒน์ นครภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงณัฐลดา ศรีศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายธนชัย จันทรา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายธนาวุฒิ ศรีศิลป
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายธีระพัฒน์ พระเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายนพดล พรมมาไว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงนวรัตน์ น้อยอิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๑

นางสาวปวีณา ดวงวิไล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายพรประเสริฐ ศักดิเสือ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายพลวัตร พูลตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สวัสดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๕

นายพุฒิพงศ์ แสนผ่อง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายพุฒิสรรค์ ศรรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายภูดินันท์ อยู่พุ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงมัลลิกา คำสม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายวงศธร กลินเคลือบ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายวนัชพร แตงอ่อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงวาสนา นกพ่วง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายสถาพร จันทร์ทูรย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายสมเกียรติ สมบัติทองใบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายสมบูรณ์ ศักดิเสือ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายสรวิชญ์ เตรียมพิชิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายสรศักดิ

์

โถปก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงสุดาพร ช่วงสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงสุธาศินี อารีรักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงสุนิศา ศรีผ่องใส

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายอดิสร ครุธโม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายอัครเดช จ้อยอ่อง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๒

นางสาวอารี อยู่ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายวัลลภ รอดแล้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายสุธนา ชำนาญจุ้ย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายธนพล สีคช
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายนพพร แจ้งอัมพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงรสิกา เจิมนิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงปภาวดี แดงทุ่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายธนวิชญ์ อินทร์อ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงปภัสรา แสงเหลือ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายรัชชานนท์ สุขจ่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงอารีย์รัตน ยิมปน

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงทัตติยา ปานสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ดำดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงวนิศา แก้วประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายราเมศวร์ บัวนวล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายณัฐพงค์ ระลึก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายพงศธร น้อยพินิจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายวงค์วุฒิ สุขสบาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายพงศธร บุญเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายอภสิน คุ้มแพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายสมภพ เถาวัลย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิวิลัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงพิมาดา สุขแจ่ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุพรรณนา ตรีนพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงพีรตา แก้วจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายกฤษฎา ทองอุไร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงบุณยาพร แปงนุจา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายวัชรินทร์ เรืองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายสรยุทธ แก้วถม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงพัฒนวดี ยิมช้าง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงสิริมาพร รอดทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายภูวนัย พุ่มพวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงสุภาภัทร ศรีสุวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายอดิศร เอียมสำอางค์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พันธุ์เขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายศรายุธ สวัสดิวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายพัฒนา ตังจิตรศรัทธา

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายพรพจน์ กลินบุญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายศุภสิน ใช้ช้าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ธูปเทียน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงอนงค์พร สอนโต

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ จิตรวิเศษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายอดิเทพ เพือคำลือ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงพัชรพร เลิศม่วง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงรวิวรรณ ฟกมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอภิญญา มากมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายอภิณัฐติกร เมฆพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายอติเทพ ชาญเพราะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ วงศ์ษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายพิทักษ์ นวนนุกูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงปภัสรา เทียงผดุง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายศิวัฒน์ จันทร์นวล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงปภัสสร อ้นสาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงปยมน พัฒนากุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายพัสกร กันทะวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงปนัดดา โสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ดิษศษญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ ประเทศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บัวแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายกรกวี ชืนเชย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายจตุรพร โพธิทอง

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายเทวินทร์ เอียมสำอางค์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายก้องภพ ปานผึง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายมณฑล บุญยมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ทองยิม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายรัตธนินทร์ อินหล่อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายวงศกร บุญมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายสายชล คุ้มเรือน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายธนัท แก้วจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงประสิตา มาราศรี
๓๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงพลอยชมพู คำแปลง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงเพชรโสภา เวชประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงวาสนา น้อยฉาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงลินลาณี อินมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำวัฒนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ หล่ายศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ เงินทับแผง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงณัฐสุดา บัวปน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ แจ่มจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงสุวิชญา เขียนบัณฑิตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายสาธร เนียมหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายพชรดนัย อินดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายวุฒิพร มากมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เรือนเดช
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีโอสถ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี บุญสลุด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงสุวภัทร เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงหทัยชนก วงศ์โพราหมณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงดรุณวดี ทองหล่อ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายกิตติภณ ภู่แหวว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็งที
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สนแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิแจ้ง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายธนภัทร์ จินวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายธนภัทร เดชใจทัด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายธนภัทร บรรนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายนันทกานต์ ทับดวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายพงศ์พณิช บุญพงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายพัฒนวัฒน์ ลำไย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายภูรีพัทธ์ แดงอ่อง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายวศพล อินทร์หมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายวสันต์ สุวรรณชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายวิชชากร ตังสิริวัฒน์กุล

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายศตคุณ อินสอาด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายศรยุทธ โกมลศิลป
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายสิทธิชัย คงเพชรศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ปราศจาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายหัสชัย รอดมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา พัฒนากุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงฐิตาพร ตังสวัสดิ

้ ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงเตชินี บุญเจือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงพัชรพร บุญคง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงพัชราพร ปล้องนาค
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงพัณณิตา น้อยฉาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ขวัญวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงสุจาริณี ดารารัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ มังจิว

่ ๋

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บางเหลือม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงอรปรีญา แซ่จอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงสุธิมา สุดสาคร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงกุสุมา ชืนใจดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงเมธาวี จรแจ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงรสริน เต็มเปยม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แย้มใย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายก้องภพ ไกรบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายเกริกไกวัล จิรพงษ์ธนาเวช
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายต้นหนาว ชาวัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทองสว่าง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายธรรมธัช อินสอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายนพพล เพชรทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายบารมี ครุฑจู
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายพิริยะ เมฆตานี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายพงศกร จินดามณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายเมธัส เทศสลุด

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายรัตนพล บุญธานี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายวรวุฒิ ทองกลำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายศักดิพล

์

ลพคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายสพลดนัย ญานุกูล

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายสพลดนัย อ้นคง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายสิทธิพล วงศ์วร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์สว่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายอัครพล ประมาณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายธนกฤต เชียงคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายรภรัตน์ เทศนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๗ เด็กหญิงแก้วกายเพชร
โพธิทา

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๘ เด็กหญิงสมดวงธัญธร
วิโรจน์สกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงจินตนา แสงถึง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงณิชา กลินขจร

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ชืนศิริ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงดวงกลม ทองสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงนงนภัส จันทสินธุ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ทองรอด

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงพิชชญาภรณ์

เลียงไกรลาศ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงภัสฐิญากร ธูปเทียน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงวนัชพร ภู่อรุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ กุณธิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงวรินทรา จันสา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสรสิชา สุขสว่าง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงสุพิชฌา โกญจนรุจิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงอรสา น่วมหมวด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายกิตติกวิน คำวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายครุฑธานนท์ ทองคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายจักรินทร์ สืบประยูร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายฐากูร ใจเย็น
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายณภัทร บุญชิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายณัฐภัทร ชืนเปรือง

่ ่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูเทียง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายตันติกร แก้วสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายเตชินี สวนคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองนวน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ สมบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายพชรพล สมโนชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แสงเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ กลันเรือง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายภณพล คงสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายชิตพล ถินทัพไทย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายสุวรรณภูมิ เกษร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายอนุชิต โฉมหน่าย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงเกศกนก นิลแนม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงฑาริกา พรหมปน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาอิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไชยศิลป
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา สงทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงธัญชนก บัวพลอย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงนิรชา ทับทองหลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงพัชรี ปานทุ่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลิมหอม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ภูมิเมือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงวริศา พ่วงเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เอมกฤษ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงสิริพร จอมสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงสิริพร ผู้ค้าขาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงอชิรญา ใยระย้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงปยธิดา แก้งสุยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายกริชติพันธ์ ส้มอำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายชิตพล เห้าดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายณัฐพงค์ โพธิวัง

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายธีรภัทร ศรีทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายนิธิกร นวลคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายภคินธร หิรัญทัศน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ อิงคสฤษฎ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายมณฑล ยกตระกูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายยศวิชญ์ อินดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายวรรธนะ เอียมทอง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายวีรภัทร รัตนศิริวัฒนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายวิศรุต เลิศม่วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายศุภพล แจ่มสน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นาครินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายสรพัฒน์ อยู่แย้ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายอชิระ แสนสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายอติชาติ ใบศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายอศลย์ เผือกพุ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายจักรพงศ์ อินน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงจิรกาล แก้วสอน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงจิรฐิพรรณ ตองกลิน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงราภรณ์ บัวมุ้ย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงณัฐชธิดา เพิมขึน

่ ้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงณัฐชยา พลอยงามแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงประกายดาว สินสมุทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงนัสนันท์ จิตต์โสภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงปรดา เกิดปอม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศรีแสนสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงวัลภา สุขสว่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงศิริพร เอียมทอง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงศิรินุช นันนวล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงสวรรยา กันหาเรียง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงหทัยชนก แพ่งทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงอุษณีย์ สุรินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงธารารัตน์ คูณไลย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายสหรัฐ แสงทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายวรวิชญ์ มันหมาย

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายรักษ์พงษ์ คำนึง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กราบกราน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายไชยภัทร ภู่อรุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายธาวิน เกษรสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายปุณยวัจน์ พงศ์ภัคพสิษฐ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ ธรรมรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายจิรภัทร แบ่งเพชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายพฤกษ์ ก้อนแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายอภิลักษณ์ บำรุง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายวายุภักดิ

์

เอ่นหยอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายคุณาสิน มณีสาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายภัทรกร เรืองเพ็ชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอรนภา สุ่มเกตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอนัญญา หรังเพ็ชร

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงเยาวภา บุญคง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงธรรมรส ศรีพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงนิภาพร หนูเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงกานต์สินี โตงิว

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงรินลณี สายสร้อยจีน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงศิรินญาพร ใจตรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยอดกุศล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร แจ่มแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุญเปยม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงอรอุมา โต๊ะคง

๒๕/๒๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงกนลรัตน์ โพธิจันทร์

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงจิราภร พุ่มมณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงสุธาสิณี อิมชา

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงสายนำผึง

่

สีม่วง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงธิดาวรรณ ภูผา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิมศิริ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงวิชญาดา ทิพยมาศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๗

นายปรีชา ขินทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายธนพงษ์ นิลอนันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

นวลละออง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๐ นางสาวลักษณ์ศิกานต์
หลำภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๑

นางสาวศิริพัฒน์ นวลคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๒

นายพชร ศรีศิลป
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๓

นายอภิสิทธิ

์

ดำดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงอนันตญา อ้นพัด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายกวีวัฒน์ คำวัฒนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายชฎาธาร เวชประสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายชาคริต จรวุฒิพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายชิฐพงศ์ แววจะโปะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายธีรภัทร มอมขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายยอดขวัญ ชำนาญจุ้ย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายอภินันทน์ มาดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายภคิน รอดจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายภูมิรพี สุปนตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายศิริชัย ยิมประดิษฐ์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายสนามชัย คงกระจ่าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายสิริวัฒน์ ปรีเปรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายอัครเดช เสือยัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงสุนิษา วิริยานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงวารี จิตโกศล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงอัญชลี ทองนาค

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงกาญจนา โฉมเติม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงอลิษา ดัดทิพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงกนดพร สมงาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงประภาศิริ ครุธชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงรุจิภา บัวใบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงสุภาพร ภักดีอำนาจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายสุเมธี เมืองแปม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ตรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายมนัสวิน กุตเสนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายวีรเทพ นวลงาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ พุ่มพวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายนครินทร์ อาริยะเครือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายนพรัตน์ ภู่มณี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายภัทรพล แปลกมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายอัษฎาวุธ โพธิเนียม

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายอานนท์ มาเทศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไกรทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวชุมสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงฐิติชญา ตัสสะสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุธิมา เทพกุญชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงโชษิตา แม้นอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๒ เด็กหญิงฌัชชญาภรณ์
สุกแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงสุดาวดี พุ่มแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ บังใบ
๓๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ จันทขาว

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายจีระพงศ์ บุญทำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายพงศกร ทองสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายลภัสพล ภู่อรุณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูเทียง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงรตินันท์ สุคนธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงพัชราวรรณ บุญเทศ

๓๐/๒๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายกรภัทร์ อมาตยกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายกิตติพงศ์ กมุทชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ เดือนแจ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หลำภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายไปรษยาพฤติ โพธิสวรรค์

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายอักษรณรงค์ ต้นพรม

๓๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายฐิติพงศ์ จาดเสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายนัฏฐนันท์ จิตประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายบูรพา กลินเจาะ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายศิโรดม หันประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายสินธนา ตุ้มบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายสุชานนท์ หว่างเชือ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายเหมรัตน์ คำชู
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงกุลนันท์ งูทิพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายนพมัย เปก้า
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายกิตติกวิน สุวรรณปาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงกมลชนก อิมเอิบ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงอรกัญญา เพียขันที
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงฉัตรนภา ยิมแย้ม

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายยุทธนา เข็มทองคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายเตชธรรม ศุภสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงเมธาวี สรรยพงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุวรรณี เตือนใต้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงศิริวรรณ สุขปลัง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงน้องพลอย ก้อนเกตุ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐเดช อ่อนสุวรรณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายสรศักดิ

์

ทุ่งงามดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพงศกร วงศ์แสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธนะพัฒน์ ผูกอ้น

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ อ่องเพ็ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายสมรักษ์ ด่านจิระมนตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายสหรัฐ จงแจ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงวธิฎา จัดการ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงศศิวรรณ อินตะอุ่นวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงอัจฉรา จำปาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงเพ็ญญพร รุ่งเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายวีระภัทร์ พุ่มจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายอนุชา โตระหงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพัชรพร ปุกคนโท

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๑

นายณัฐชนน นวลจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๒

นายศิรวัฒน์ วิริยะพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๓

นายอิทธิเชษฐ์ ลาโภ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๔

นางสาวจารุวรรณ ทองอิม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๕

นางสาวพัชรินทร์ ตาตุ้ย
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๖

นายชุชาติ ตะโก
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๗

นางสาวชลนิชา อำวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๘

นางสาวณัฐพร เถือนโต

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๒๙

นางสาววรรณนภา พุฒนาค
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์ลอ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายชนาธิป วันจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ดิลกคุณธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงณัฐยาภรณ์ พึงหวัง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายทินกร เพ็งสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงดาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายนครินทร์ โย่งกิตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงผุสดี ดอกมณฑา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายพงศกร จันตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายรัชพล ยอดเกลียง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงวรรณชนก ศรีบุระ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงวรัญญา ลพคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายวาณิชย์ โพธิเรือง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงอารยา กิงแก้ว

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

หล่อนครบุรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ นิลเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ พุฒชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ รักถึง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายวุฒินันท์ นวลเอียม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงศกุนิชญ์ จันทร์ไทย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายศุภกิจ กำเนิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงอนุสรา บุญไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายเอกรัตน์ เทียนพรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มันหมาย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายคมกริช จ้อยอ่อง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายจามร ฉิมชู
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงญาสุภาวี แก้วทุ่ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ผุดผ่อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ ศาลางาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายถิรายุ แสงกระจุย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายธนบดี เชือผู้ดี

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายธันวาพิพัฒน์ ทองคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงธิติการณ์ แก้วประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงนฤมล คำรุณ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงปภาวี พ่วงสุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ เรืองทา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงปุญญิศา ครุธชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงพนัชกร ศรีสุธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงพรรณพัชร มัทกิจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายพิชชานนท์ บุญคง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ อาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงยุวดี พุ่มใหญ่
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ โคตรภักดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายวรภัทร เสือบุญมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ ทองธำรงโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายสิงหา เกตุขาว
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายสุธนา พัดทุ่ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายสุภาพ กูดน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายอธิปพงษ์ หนูแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายอัตพล พุ่มเรียบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายโชติรส อุณชุโร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงกชพร แก้วบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงกชพรรณ ศิริโภคา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงกัญสุดา สอนเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงธนาพร จุมวุฒิสิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายธรรมวัฒน์ จันจีน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงธัญรดา เกตุแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงบุณยาพร มาเทศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงผกากรอง แห้วเหมือน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงพรรณราย นักรบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงพัชรประภา พุ่มเรียบ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

โทวะดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายรพีภัทร ยอดหวัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายวรเดช บุญคง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสวรินทร์ พุ่มเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงสิดาพร คงนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โตอินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุพรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายสุเทพ เดชใจทัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงประภาสิริ เพ็งเปรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายวรรัฐ จิตบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงจารุณี กลำแย้ม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายชัยชนะ โพธิละสะ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงญาณิศา โสอุดร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ คำดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงทิพรัตน์ ทองอยู่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงธิดาธรรม จีพิมาย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงนภัสสร คำนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายนิธินันท์ นัทธณรัณธรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงปุณยาพร สุนทรวิภาต

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายภาคภูมิ วังสัจจา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เนียมสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ล่าเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงจิรสุดา สุขผึง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายชาคริต อยู่สวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ มณีสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายฐิติพงศ์ นาตาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยอดอ่อน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ ล่าเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงธันชนก ท้วมเรือง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายศรายุธ ชืนเขียว

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงหทัยชนก เดชะผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงเนตรนภา ปนแจ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงปรีญากร อ๊อดเอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงวิจิตรา อินทร์เอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงตุลยา เพ็งมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายทิพยจักษุ พันลพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์เมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายธุวานนท์ ม่วงคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายบุญยภู อ้นน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงภาวินี ทับนาค
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายสิรภพ ปานขวัญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงชนิกานต์ แย้มสา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายชิติพัทธ์ ผลพระ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายปณชัย พิมพัฒนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายวรวุฒิ ขุนใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายฐิติพงศ์ พรมราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายธวัชชัย คำเนียม
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายภัทรพล ขุนใจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงอรยา อ่วมพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายธีรพัฒน์ โนรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงพิมวิภา ครุฑนี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา ยอดเกลียง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายณัชพล สมเสนาะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายธีระเดช หนองรัง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงนภัสสร นุชรุ่งเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ คำคง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงอนัญญา ขาวปอม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอภิวันท์ อิมขุนทอง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงเกตุสุดา ผ่องใส
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๒

นายจิตรกร พึงอินทร์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายธนพล ยอดเพ็ชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกนกพร บุญเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงกนกพร เสือมัน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคเย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมแพ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิดี

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงกรวรรณ บุตรนุช
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายกรสุวรรณ ดิลกคุณธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงกฤติมา ล้อมวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายกฤษฎา จีนจาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายกฤษฎา ทักท้วง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายกฤษณภัทร์ กีรติธนาฒย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงกวินธิดา สกุลนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงกัญญาภัค หงษ์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนียมพา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หลำนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายกัณฑ์อเนก คงชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายกันตพัฒน์ ยิมลมัย

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ จ้อยเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงกีรติกา เขียวกลิน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา น้อยคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายคมกริช นุ่มพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายจรณะ ธรรมคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงจริยาวดี หลาแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายจักรพันธุ์ ชาญเพราะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายจารุวิทย์ ทิมอิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงจารุภัทร พุกนุ่น
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงจิตตานันทิ

์

เทศทัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงจิรนันท์ อ้นปาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงจิรภัทร เฉือยพุก

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ชาญเพราะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงจิราพัชร เนียมแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ยอดไธสง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายจิราวัฒน์ นาวาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายจีรโชค แก้วหริง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายชนะชัย รอดทิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงชนัญชิดา อินเมฆ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๐ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ รุ่งเรือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงชนิกานต์ โมเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายชลพิศุทธิ

์

สระน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญเลิศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงญาณพินิน สุรพลานันท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายญาณวุฒิ ชูฟก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงญาณิศา พันบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายณฐวัฒน์ นรโคตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายณภัทร บ้านกล้วย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายณัฐพล ขาวปอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พุ่มสุวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เสริฐศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญธรรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงณัฐนิยา พรมนิล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ สีนวล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายณัฐรัตน์ ม่วงทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐริญา เจียนนุช

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศาระ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐศิษย์ พ่วงไผ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงณิชา ยอดนวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ถามุลแสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายดนัย กลินขจร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงทิฆัมพร พุกแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายทินภัทร เฟองอิม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงธนพร มันเทศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายธนพิชญ์ จันทร์วัฒนพงษ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงธนภรณ์ จันจีน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายธนภัทร อยู่แย้ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทับจาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ลือเฟอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายธนะดี โสมสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงธมลวรรณ บางแย้ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทร์พลัง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายธรรมนูญ เนินทราย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณโรจน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงธันย์ชนก สงวนวัฒนวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงนงค์นภัส แก่นทองเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงนงนภัส เลิกดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายนพดล เพ็งอิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายนวพล ศักดิเดชานนท์

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายนันทพงศ์ ฝนเอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายนันธวัช พรมทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงนาตาชา นิมนวล

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายนิธิรัตน์ อู่ตุ้ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงบุณยานุช ธูปทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายบุรินทร์ ขวัญเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายปฏิพล หาญอยู่
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายปฏิภาณ ปานขำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงปณิดา ครุธเกตุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงปณิตา มุกดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายปริญญา ม่วงเขียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายพงศธร มังจิว

่ ๋

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายพงศภัค จิตโชติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ ประภาสัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงพัชรพร กลินหวล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงพัตรพิมล กลินทุ่ง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายพัทธนันท์ มอญเปย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงพิชชาภา อบพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ ชาตาดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ทาจ๋อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ มีชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายพีรพล ผ่องทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวปอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายพีรวิชญ์ เทียนทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายภัทรพงษ์ น้อยคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายภัทรพล ริมสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ อินอยู่
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายภาคิน พิงขุนทด

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายภาณุพงศ์ อิมยิม

่ ้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายภูผา หนองหลวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายภูวดล นิมนวล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงมณีวรรณ มุ่งหมาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายยามินคาน คานตระกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงรติกานต์ เคลือบกลิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ อิมเทศ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายรัฐศักดิ

์

อำทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ช้างแจ้ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงลลิตา ทองอยู่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงวนิดา แสงชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงวรพรรณ พุขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ ไกรกิจราษฎร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงวรรณนภา ไกรทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงวรัญญา เหลียมแฉ่ง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายวรายุทธ์ แก้วมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงวริษฐา ไผ่เรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายวรเมธ แช่มช้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายวัชระชัย เผ่าคนชม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงวัชรินทร์ ทองสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงวันวิสา คำเบิก
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงวารุณี แดงเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงวิชญาดา ศรีมะเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายวิฑูรย์ กันมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ท้วมเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์วี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายศานิเทศ ปานทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงศิริมาต รอดนุช
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายศุภณัฐ ทองหล่อง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายศุภฤกษ์ ไผ่เรือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายสรยุทธ ธูปเกิด
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองทิม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายสหรัถ เจริญสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายสันติภาพ ด้วงฟู

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๓ / ๑๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายสานิต น่วมทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายสิทธชัย อำทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายสิทธิพล แก้วประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายสิรดนัย จิตรวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายสิรายุ โตงิว

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงสุกฤตา สกุลนา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายสุทธิภัทร กันอ่วม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงสุปรียา อำทุ่ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา คงกำจัด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา อำนัคมาตร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุรัญชนา เล็กศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุวนันท์ บวบมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ บัวงาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายสุเทพ คุ้มภัยสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงสโรชา ขาวอิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายอณุพงศ์ วงษ์อินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายอติพร แดงทุ่ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงอนัญญา เอียมหุ่น

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ ใจใหญ่
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงอรพินท์ เกตุเต็ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายอรรถพล จักษุ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายอัคคพล กล่องชู
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายอัครเดช วงค์เดือน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงอังคณา เถือนกวา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงอารียา นาครินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอำไพวรรณ เรืองวงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงอุมาพร เรืองคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงอุษา บุญคง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงเกศราพร ไมวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ฉิมมี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายเฉลิมชัย บัวแดง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายเดชายุทธ เฒ่าบุตรสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายเมธัส กันเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายเมธา ทองอยู่
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงแพรวา ใสสว่างพันธุ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๔ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงไพลิน นาคนาคา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงไอรดา น่วมดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทรงอยู่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายจักรนรินทร์ จักขุประเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงจันทรัสม์ แจ้งสุวรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ นันสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายธนวัตน์ อินจร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงธิวารี โทนพรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายธีรัตม์ ตรีสอน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุกร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงผกามาศ ไชยะสุโข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายภูดิศ ดัดทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ ลาดโลศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงวริศรา ขำจีน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายอติชาต เอียมโสภณ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงอนันตญา กลันเรือง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายอัศจรรย์ หลำจู
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายยศพักษ์ โสภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๘

นายบำรุง ชำนาญจุ้ย
๐๒/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๔๙

นายคมสันต์ เทือกตา
๐๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๐
นายวิเจษฐชัย อาจสงคราม

๒๒/๐๕/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงกณิฐสิรี ชัยบุญธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายกฤษฎิพิศาล

์

พลอยครุฑ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงกวิสรา คงจูด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงกวิสรา ตันเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงกัญจนพร ทองช่วง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายกัณฑ์อเนก ภักดีบริบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายก้องภพ คชาธาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงคณิตา เพียรทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ยิมยวน

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายจิรภัทร เขียวแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายจิรัสม์ มะโนทน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงจิราภา เมฆพัฒน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายฉัตรดนัย โพธิมี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงชญาภา รักษ์อารยะธรรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงชนัญธิดา คุณสม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายชนาธิป ปานเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายชวลิต ทับนาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายชัยพัทธ์ ทับโทน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายชาญวิทย์ รุ่งโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงฌานิศา สุพรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายณภัทร ศรีม่วง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายณัฐชนนท์ อินดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายณัฐพล โตพ่วง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กิงก้าน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายดนัย หล่อประดิษฐ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายตะวัน หล้าปนตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายทรงพล กำเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายทศภูมิ สุวรรณภาชน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายธนภัทร ทยานรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายธนวันต์ รักวุ่น

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายธนวินท์ โชติแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงธนิษฐา วารินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายธรรมเทพ กลินทุ่ง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายธราเทพ คำเครือ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงธัญชนก สุวัฒน์เมฆินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายธเนศวร ยิมช้าง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายนครินทร์ บ้านกล้วย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เอียมหน่อ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายนาวิน อำนวนทะนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายปญญพัฒน์ อยู่ทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงปยภัสส์ พัฒนเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายปุณณกฤต สุขมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายชวภณ สุขวัฒน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงพรชิตา บุญภู่
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงพัชราภา เพ็งทัพ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงพิชชาภา บ้านกล้วย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายพิทนัณ อบเชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายพีรกิติ สอนเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปนม่วง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายภควุฒิ บุญสายัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ จินดาสนิทกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายภาโณตม์ มาลาพานิช

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ เหลียมประเสริฐ

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงยศฉิมาสิริ ธรรมชาติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายยศระวี สิทธิธูรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงรวิภา อินชาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายรัชชภูมิ เปยมศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ บุญกิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายวศิน แปนจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงวิชญาดา ประสมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายวุฒิภัทร กลัดสำเนียง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายศุภณัฐ ชีเปรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายสธรรดร ณ  บางช้าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายสิรภพ สนสกล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายสิรภัทร คงกระจ่าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายสิรภัทร รัตนเกล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายสิรวิชญ์ เกษรบัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ชูวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ อิมม่วง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ เกตุสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ พลเหิม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายอนพัทย์ ด่านจิระมนตรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายอนุภัทร ฟกบาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงอภิญญา สุระเดช
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายอภิรักษ์ ทับจาก

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ไกรทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงอรปวีณ ลักษณะลาวัลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายอรรถวุฒิ เพชรรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอัจฉรารักษ์ คำชมภู

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงเขมจิรา พิมผาสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงเนตรทราย เนียมหอม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา ดวงดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา วิมาโน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายเสลสิทธิ

์

ชำนาญจิตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงกนกพร คำวัฒนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงกวินนาฎ สุขเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายชาญณรงค์ เงินนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วพันธุ์อำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ แสนเปา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงปารวี บ่ายคล้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ กันอ่วม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายวรวิศิษฎ์ วรรณโส
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นงค์โภชน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายวีริศ ขาวทุ่ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงศตพร เพิมพูล

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงสุภารัตต์ สุวันนะสาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมแย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงกิตติยา มาสุข
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

น้อยผล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงกุลยา อ่วมพรม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา คำมูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายคมสันต์ สมัครการ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายจักรพันธ์ อินน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยิมพิน

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายจิรพงษ์ พิเภก
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายจิรพัชร ศรีกระจ่าง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายจิรพันธ์ พิเภก
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงจีรวรรณ ยิมพิน

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชญาดา สายฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายชนาธิป แจ่มศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ อินอยู่
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงชลณิชา สุริยง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ พุ่มพวง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายชานน พรมรี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงชิตาภา ขุนทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ก้อนเกตุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงณรินทร์ หงษ์เหิร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายดนัยศักดิ

์

โพยม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงดมิสา เปรมอ้น

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงทิพวรรณ คันธะศร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายธนบดี สิงห์วี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายธนพนธ์ ตาลประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายธนาธรณ์ จันทร์โพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงธัญชนก กัลปะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงธัญชนก เชือผู้ดี

้

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงธารารัตน์ สายทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายธีรเมธ วังทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงประกายดาว กลอยเดช

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายปรัชญา เทพวัง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายปริญญา สุดสวาท
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร หล่องคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายปยพันธ์ อ่องกลิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายพชรพล บุญโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงพฤกษา ใจรัก
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงพัชราภา เรืองแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ ครุฑโปร่ง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายยศกร เลิกแตง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เทพแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายวรรธนะ ครุฑนาค

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายศรุต ศรีทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายศุภกิจ บุญภู่
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายศุภวัฒน์ อ้นปาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เวียนระวัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ แก้วหริง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงสิริปรียา จันดารา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายสุภกร ถ้วนคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ มีบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายสรรติภูมิ สายแวว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายอภิกรม์ จ๊อกถึง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงอังคณา ทองคำสุก

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายเฉลิมชัย ทองหล่อง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงธัญชนก ชัยสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายวันชัย เพ็ชรพูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๙ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายศักดิรินทร์

์

เกตุอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายสหชัย อยู่มา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอธิป ดำเด่นงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ศิลสนิด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงญาดา เลิกแตง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงวาสนา ชามัง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงสิริกัลยา สุวรรณโฉม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายกฤษฎา วงษ์เสนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงญาดา ตองอ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงณัฐนิชา สุนทะวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงประทานพร เมืองสอาด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงปยธิดา พันธ์เขียว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุ่มมาก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปกเขทะนัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายศักนรินทร์ สุวรรณทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายศดานันท์ นิกรสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงณัฐชา อินทวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ จันทิมะนัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงมะลิ ไวท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายมาร์ค เจสัน ไวล์เดอร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายวราวุฒิ ทองดอนพุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายวัชรากร หนูไทย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายสุระศักดิ

์

สีชอล์ค
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เงินทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงกาญจนาธิป บุญชู

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงกุลภรณ์ ฮุงหวล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงจินตนา ชาญเพราะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงจีรนันท์ มันนุช

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ผ่านสำแดง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมนาคา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงทิพาภรณ์ อ่วมกัณฑ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงธนญชนก คล้ายคลึง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงบุญชนิการ์ แก้วถึง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงปณิตา พุ่มดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงพนัชกร ธรรมสอน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงพรรณปพร สุริเย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงพัฒน์นรี แก้วมาก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงภัทรากานต์ วงศ์คำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงภิรดา บัวผัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงมาริสา มีเพียร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงวัตถาภรณ์ รักถึง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ เครือกลัด
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ไกรบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงอารยา เจริญพร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงเนตรนภา น้อยหล่อง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงเปรมสิตา เสือแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงเมธาพร ทองอารักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงเรืองลักษณ์ บุตรทิพย์สกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พละทรัพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงกฤติยาพร ภูศรีเทพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงกัญญานันท์ กิติประสาท

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยิมเข็ม

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา คำชู
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงกุสุมาลย์ ศักดิชัชวาล

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงจิดาภา ดืนตา

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงจิราพัชร ทองปอน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายฉัตรชัย รอดเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ โต๊ะทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีพงศ์ธรพิบูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภู่พันธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงณัฏฐิกา ศิริวิรวัฒน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงณัฐณิชา หงษ์สนัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ลอยมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ภูมิประพัทธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงทรายขวัญ แช่มช้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงทักษพร คีบฟก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงธนวรรณ บรรจง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงธารธรา ชลศึกษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงนภาพร สอบสม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงประภาศิริ พันธ์ตรุษ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงภาพิมล ต้นกลัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ มันประสงค์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงมัณฑนา คำยวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงรัตนากร รักถึง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงวริศรา เลิศอนุรักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงวาสิณี สายคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ หนูเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงศิริพร มังมี

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เข็มทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงศุภิสรา สวนปลิก
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงสิรินดา มาภู
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงสุชาธิดา โสภาธรรมรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงสุทาวี ฮวบขำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เผือกชาวนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา อิมทอง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงอมราพร แปนเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงอิศริยา แก้วอยู่
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา ธิเสนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงเอวิตรา พุ่มสด
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วนิล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงญาณิกา เอียมปอก

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงณิชารีย์ สังข์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงปทมพร เฉยเมล์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงพรรณราย พรมนาคา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงพีระดา มะโนวรรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงรัตนาพร ดิษสาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงรันย์ชนก พ่วงเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงลัดดาว น้อยนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงวรมน ทิพย์มณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงวรรณิดา เทพวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงวศินี จอมทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงสายสวรรค์ จรวุฒิพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา เนียมแท่น
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุธีรักษ์ โพธิยิม

์ ้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงสุพาพร แสงเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ วระคุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงอัจฉริยา แก้วคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๓

นางสาวณิชกุล สาเกกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงปยวรรณ แก้วทิม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๕

นางสาวศิริกรานต์ ทองสว่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงธัญพร ด่าดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสโรชา โครตเสนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ จ๊อกถึง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงจรรยา แมลงภู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงจิรุนันท์ เจิมแปน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุภาณี ถนอมศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงชัญญานุช เกตุคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายชญานนท์ ลิมพานิชภักดี

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายชวลิต เปรมอ้น
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายณัฐพล วันจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายพงศกร ฉัตรธง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายชาตรี บุญเม่น
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายธีรพัฒน์ จัทรวฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงโรสราเรนเจนริสสา

ลินเยียร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ช่องท้วม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายพงศธร สว่างพงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๒

นางสาวกมลชนก จันทร์ตรี
๒๐/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๓

นายกิตติรัตน์ สาคร
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๔

นายวรุฒ บัวแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๕

นางเทียนทอง ฮวบนรินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๖

นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์แก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๗

นายกิตติพันธ์ คงสิริ
๐๔/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๘

นายจักรกฤษณ์ พึงสถิตย์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๓๙

นางสาวช่อผกา ครุธชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๐
นายประจักร์ ยอดเกลียง

้

๐๕/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๑

นางสาววรรณภา กล้าแข็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๒

นางสาววันเพ็ญ เกิดเพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๓

นายวุฒิพงษ์ ขวัญเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๔

นางสาวอรอมล โพธิ
๐๒/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๓ / ๑๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๕

นางสาวเมริกา ขำเน่า
๒๖/๐๗/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ทิพย์สน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายชินวัตร ด้วงลอย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายญาณวัฒน์ พงษ์อุไร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พิชัยราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายธนรัชต์ เกิดชำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายธนรัตน์ รอดม่วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงธนัชพร พรมประดิษฐ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายธีรยุทธ์ บุญรอด
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงพันธิตรา ชูชืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายมนตรี มาตช่วง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ ปนแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายวรจินดา สนเพ็ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายวีระชัย อยู่ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายวีระเทพ อินทร์เรือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงศวิตา เนียมแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงกิตติมา บัวหลวง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายณฐวัตร ดีชม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายนนทชัย ทองอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงบัวบูชา มีจีรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงปวีณา อินหันต์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงพรรณษา อินทร์ปน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายพิษณุ มารอด
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงรัตติกาล เกิดชำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงวรรณิสา พลนิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายวัฒนา แตงจ๊อก
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงศิริพร บุญศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แตงจ๊อก
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ หงษ์ผ้วย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิมแบบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงสุนันทา บัวเกตุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงสุวนันท์ คงขาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สังกฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายอติวุทธ อยู่ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงเมวดี ยอดเกตุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงปนัดดา แย้มเขนง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงพิชญาพร หอมทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่ลับ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายรัตนศักดิ

์

เกิดชำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงวิวิศนา บัวเกตุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ เพียมแตง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายสิทธิเดช จันทวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

บัวเกตุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงอภิสรา พลนิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กชายอิทธิกร บุญภู่
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๑

นายกานต์รวี จุลพวก
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงจิณณพัต ไพโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๓

นายจิตติมา สุขบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงจิรายุ ไทยเหนือ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงชัยนันท์ ชำนาญไพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๖

นายฐาปนี หนูสีดำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐพงศ์ บุญเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงดุลยวัต บัวทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงธนพัฒน์ ปนโตนด
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงธนาวุฒิ ศรีสว่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงธนาวุฒิ เจาะจง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๒

นายนฤมล หมวกโตนด
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๓

นายนัฐชา ผ่องขาว
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๔

นายนุธิดา เหงขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงบัณฑิต จ้อยทุ่ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๖
นายปญญาพร ชูแจ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๗

นายปุณยาพร ตองอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงพงษ์กรณ์ คำพระบุรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงพันรินทร์ คงฟก
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงมนไท เพ็งเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๑

นายมัณฑนา ชีพา
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงยศธร ยอดไม้งาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงรุ่งเจริญ อินตะปกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงวรชิต มีรอด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงวรพล ศรีวิจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๖

นายวันวิสา ทรัพย์ทิม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงวิทิต แก้วมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๘

นายวิภาพร เกิดยิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๑๙

นายวิลาวัลย์ กลัดแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงศรัณย์ อินทร์แปลง
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงสันติ ขันทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๒

นายสุดารัตน์ เรือนอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงสุรชัย ยาโน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุรพล เจ๊กแจว
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงอธิพัฒน์ ถึงอัมพร
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงอัษฏาวุธ เปจิว

๋

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงอาทิตย์ เกตุคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๘

นายอุษา หนูคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงเมธาสิทธิ

์

จิตสว่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายกนก ผ่องศรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงธมกร ทองมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกิดเกตุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงรัชนีกร ทวดสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายเตชพัฒน์ ไชยสถาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงกชมน กลินทับ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงกมลเนตร ครุฑจู
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายกฤติพงศ์ เลิศม่วง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายจตุพร แก้วเนย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงฉันทิศา กล้าหาญ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ม่วงศรี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายณัฐพร คุ้มมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงดลลชา คงเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงธนัชพร บรรณการกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงธิติมา จันทร์หอม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร ฤทธิชู
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงนิภาดา พุฒทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ กลินประทับ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงนิสา มหาดไทย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงบุญสิตา สุวรรณพุฒ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงปนัดดา จรแจ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายปราเมศ ศุภรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายปณณธร ช่วยหลำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงปาณิสรา แจ่มสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงพรพิมล การะเวก
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงพัชรพร ศรีสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายภาคิน กระแย้ม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงมาฤณี อ่วมบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายรัชชานนท์ รอดเกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงลลิตา เทียงดี

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงลักษณียา เทียงมณี

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายวรโชติ สุขจ่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวันวิสา อรุณวิง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงวิชญาพร พิทยาวิวัฒน์กุล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี เกิดทวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงศศินันท์ ยิมยวน

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายศุภวัตร การเกษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงศุลีพร แมลงภู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงสุชาดา เนียมแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงสุชานันท์ แสงศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงสุนิสา แสงจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงสุพรรณนิกา อ้นน่วม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงเบญญาภา ชูยิม

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายเอกชัย พุฒทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสมบัติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายเจษฎา หล้าเวียง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเยาวพา หมอกมืด
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายกฤษฏิกร บุญสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

พ่วงน่วม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๗๙
เด็กหญิงนนทกาญจน์

ซีม่วง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นัดที

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายวัชระ ฤทธิชู
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายธนวัน เกิดเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ นฤทุกข์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายวีรพงค์ อ้นน่วม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายสิริชัย เมืองพิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เขียวคล้าย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงชลธิชา เคนานัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงวามนี ปรีชา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงวิชุดา ช่วยหลำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายวีระพงษ์ อ่องปาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงดารารัตน์ จิตท้วม
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายนนทวัฒน์ เพ็งยิม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงนำเพชร จำรัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนัก วัดสำนัก  

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงชลลดา เพิมลอย

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงปาลิตา สายคำวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงอริสา อยู่ท้วม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายชัยรัช หอมเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุภัสสร โตเติม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายอวิรุทธ์ กิงแก้ว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายเลอสันต์ ดวงแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ระวิชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงปาริชาต ทำสุนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายรุ่งทิวา เสือโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงอินทิรา มันอินทร์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายไกรวิชญ์ บ้านไกล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงจตุพร สุขสัมพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงวารุณี นุเวที
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงศศิพร อ้นชู
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ขำขจร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายกิติภพ กล้าแข็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงจามรี กิงแก้ว

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ออมสิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายปรเมษฐ์ มังคล้าย

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายติณณภพ นุเวที
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายทัตพงศ์ ทดเทียน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดเพ็ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปยะดา ยศตะโคตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ มันนุช

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายสาธิษฐ์ รักวุ่น
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๐

นางนงลักษณ์ ชูช่วง
๓๐/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายจีราวุธ บุตรสดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายณัฐพล พิมพ์สอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐภัทร เขียวเหลือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวเหลือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงธนพร คำแหง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายธวัชชัย สีโพโต
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงนันทาศิริ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปนสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงปยะฉัตร แซ่ลิว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงปุญช์กนก เผือกแดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายพงษ์พิลาศ เมฆจิว

๋

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงพรสินี กันยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๓ เด็กชายพลากรเลิศลภ
ช้างกลัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายพสธร สายทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายภานุวิชญ์ ยิมณรงค์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายภูผา คำแหง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ สีโอ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีวรรณะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงวันดี เปยละออง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงวาสนา แก้วฟก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายสถาพร เอียมสนิท

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายสิทธิโชค ฉิมเสือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายสุรชัย โพธิเงิน

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงเปมิกา ฟกแฟง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงเมรี มูฮามัส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองขำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายพงศกร แก้ววงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายตระกูลแมน เพชรเปย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายหัสถพล สิงห์โต
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๐
นายฉลอง สำรี

๑๘/๐๖/๒๕๑๐

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๑

นายศรายุทธ ลาชานนท์
๑๘/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๒

นายกงกฤษ ตาแจ้
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๓

นายกิตติศักดิ

์

อาราม
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายจีรัฐติกุล แสฉิม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๕

นางสาวชลธิชา อินทหอม
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๖

นายทวีวัฒน์ เจ๊กตี

๋

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงนริสรา เกิดมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แก้วจีน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๕๙

นางสาวปนัดดา เกิดเปยม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๐

นายพงศกร พุ่มไม้
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๑

นางสาวพรชนก ชัชวาลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงพลอยขวัญ เอียมสอาด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายภราดร สวาท
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงมุกมณี จักรวิเชียร
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๕

นางสาวสุกัญญา การุญวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงอธิติญา วงศ์สุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๗

นางสาวอารยา มีศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงเปรมกมล อินทหอม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๖๙

นายธนภัทร ครุฑเพ็ชร
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๐

นายบุญทวี อยู่จิว

๋

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๑

นายพนาวัลย์ ทองดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๒

นายพรรษกร เพ็งอำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๓

นางสาวพิมพ์ลภัส ขวัญต่อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๔

นายพีรพัฒน์ คงรอด
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๕

นายมงคล มาทหมาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๖

นางสาวมณิฏา ครีบผา
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๗

นายวาริช หล่อทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๘

นายอนุรักษ์ สำรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๗๙

นายไชยวัฒน์ พัดผล
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๐

นางสาวจันทนิภา ง่วนพริง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๑

นางสาวธัญพิชชา สุขสบาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๒

นายธีระพล ปรางทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๓

นางสาวนิดาวรรณ เนียมพา
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๔

นายปฏิพัทธ์ สวนโคกกรวด
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๕

นางสาวพรรณนิภา สุขเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๖

นางสาวพัชณิดา อำพวัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๗

นางสาวพัชราภรณ์ เรียญเพ็ช
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๘

นายภาณุเดช สร้อยชือ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๘๙

นางสาวรัชนีย์ กราบกราน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๐

นางสาวลดาวัลย์ มากมูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๑

นางสาววรรณภา วงค์คำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๒

นางสาววรรณศิริ พันธ์บัว
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๓

นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยสุก
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๔

นายสิทธิพล อิมม่วง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๕

นางสาวสุมิตตา พักแย้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๖

นางสาวสุวนันท์ จันทร์วิบูลย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๗

นายอมรเทพ สงสัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงบุษกร พุดหอม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ สีขาว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงประภาสิริ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงมณฐกาญจน์

เงินดิษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงยอดขวัญ พัดผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงวาสิฐี คล้ายแท้
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายศุภกร พุ่มแฟง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงสุริฉาย แสนทำพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายอณุกูล พรมมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงกัลยดา เส็งเข็ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายกีรติ บุญเหมือน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงณัฐชยา สินสมุทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายนำชัย ทองรอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายนิพนธ์ สุทธิวิลัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปยาพัชร ศรีเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงพีรดา นาดอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชาตรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงศตพร มันอินทร์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงศศิธร เพ็ชรฟก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอธิศ ศรีวิชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายอนุวัฒน์ มันพร้าว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายอภิชาติ สุขไสย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงไพลิน พุดหอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีผ่องใส
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสายสุดา ชีวะกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๔

นายชานน เมฆเสือ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายมานพ เขียวยอด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายสหชาติ เถือนกวา

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายอรรถพร ทองมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายก้องภพ กันจ้อย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ อยู่คง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายธนพัฒน์ ทับรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วหนู
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายนครินทร์ อินทรสูตร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงปริยาภัทร บัวเกตุ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงพชรพร กุลประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงพรรณษา ยันเยียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วแดง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงมัลลิกา อยู่คง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงยุพิน กลินลูกอิน

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงวรรณพร กรมเวช
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงสุจินันท์ ปนเกตุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายสุทัศน์ จันทร์โอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายอรรถชัย ยิมประดิษฐ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงเนตรดาว สวนดอกไม้
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงโอปอ บุรพจิตร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงดาราวดี นาโควงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายทิชานนท์ เดชจำเริญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายธีร์ธวัช เมืองเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายพีระพงษ์ ภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายภัทรชนน ทรัพย์สิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายวิศวะ มีหนู
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายวิสวัส โตนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายศิวัช ปนทิม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายสัญญา พิมพ์โคตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา สุขบรรเทิง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายสุริยา สุระคาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงเกสรา กล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงเพียงนภา เกิดผล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายนัฐวุฒิ แก้วเขียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ ทองอ่อง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๒ / ๑๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงธารทิพย์ สร้อยลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทองมนต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายนัฐพงศ์ คงเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายนันทวัฒ เขียวโต
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายณัชชา พักแย้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญยะประภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนภัสสร พักแย้ม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายภาสกร กลินลูกอินทร์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บองเพ็ชร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายอมรศักดิ

์

แก้ววงศ์ษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายเริงชัย ปนทิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงกนกสิริ ทองอ่อง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงประวีณา ศรีเสริม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงพรชิตา ยิมประดิษฐ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายวธัญู อู่นาท
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายสิทธิพงค์ ตุลาทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายกรกฤต ปนม่วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๗ เด็กชายจินดาศักดินคร

์

แทนงิว

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงญาณิกา ชมเชย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา บวบหอม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายนพดล บุญเหมือน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายนรากร จันทร์งาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนิภาพรรณ มุขทัง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ มุขทัง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายสรัญยู ไกรจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงพิชาพร พ่วงชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลิมรส

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายกรวิชญ์ กมลกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายชยานันต์ พึงทรัพย์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงญาดา จำปาแดง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงฐิติพร ดีจริง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เทียนแดง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายธนวัต เมืองแดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ ศิริผล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๓ / ๑๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงรสริน ศิริโส
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายศุภณัฐ คำวัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงศุภากร คุ้มภัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงสุภาวิตา ใบไม้
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ จำปาแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงนาราภัทร เมฆจิว

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายรพีภัทร พุดพ่วง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายรัชภูมิ มากมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๔

นางสาววิภาพร คำนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายกิติภูมิ อินทฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงเมริกา อินทรฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายธนชาติ ปนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงนีรัมพร งิวงาม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายวีรภัทร บุญรอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงพัณณิตา สิงห์โต
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายนนทกร ศิลปชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงกุลณัฐ สิงห์โต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงกุลยา จำดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายจีรพัฒน์ ยิมคง

้

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายฉัตรมงคล โทนเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายชัยชนะ ดีอ้น
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายณัทรภูมิ จันทร์เกษม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงณิชกุล สิงห์โต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายธนโชติ แก้วจีน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายนพดล ตาลธูป
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายนาคิม ฉิมเสือ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงปราชญา โภชกรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ อาจหาญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายรัตภูมิ จันทะขาว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายสรศักดิ

์

สุทธิวิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จันทร์หลง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายเมทนี คำแปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงกรวีร์ พุ่มไม้
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร นิลนิยม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๔ / ๑๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินทหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายณัฏฐชัย อินทะแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายณัฐนนท์ คงอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ กุหลาบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงธัญสุดา ทับจาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงนัทญ่า ฝายเทศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรบัวจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายภัทรดลย์ เลียมรัตนพงษ์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายมงคล พุ่มแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายรพีภัทร ซังยืนยง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายสิริวัฒน์ แก้วจีน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายธนพล ดีล้น
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

อินสอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นวลจีน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายปณชัย สมถวิล
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงพรไพลิน ตาทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ เชิดชู
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๗
เด็กหญิงฉัตรชฎาพร จูกะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงดาหรา ขันสีทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุมิตา หนูหริง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายพงศ์นรินทร์ ชูบางบ่อ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ดอกไม้
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายณฐพร นะทิสี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ช้างเผือก
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายธีรภัทร อินสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายธีราวุฒิ ชำนิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายปฏิภาณ วงคงคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายปญจพล ทองโต
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายวีรพงษ์ สกุลรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายวีรยุทธ ไทยเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายศุภณัฐ หอมพิกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงเบญญา อยู่คง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงกัลยกร บำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงจิตรกัญญา ปานทับทิม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ พิมมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๕ / ๑๔๕

้
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สท ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายธนพนธ์ สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงนัยนา สมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงพรนภา สิงห์โต
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายภาณุพงษ์ ถินฐาน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ ถาวร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวีรภัทร อยู่คง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปนทิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงกุลจิรา ไทยเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ หนูหริง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงจุรารัตน์ บุญศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายมนัสชัย ชาตรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทรัพย์สิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงจิราพร สมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงปนัดดา อินพรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงปาริตา อยู่คง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายพีระพงศ์ อัมพวัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายรพีพัฒน์ สมบูรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงศิริประภา มะรังษี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงสุภัสสร ทองอยู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายอธิพล วงคงคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงโยธกานต์ สกุลช่วย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายกิตติพงศ์ คล้ายแท้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายจักรพงษ์ พรมมิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายจักรภัทร ชืนกิง

่ ่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงชนิภรณ์ ธูปหอม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายชิษณุพงค์ อยู่คง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ อำสันเทียะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดีประดิษฐ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนงนภัส วงคงคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ อัมพวัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายปยวัฒน์ ปนทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงวณิชชา บวบหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายสุวโรจน์ ครีบผา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายเอกปกรณ์ อยู่คง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงจิรัศยา กลินอำพร

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองอินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายธนนันท์ อยู่คง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงรุจิภา สีนวน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายวงศธร หนูหริง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายชัยตะนากรณ์

สีขาว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จำปาวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงสุฑารัตน์ แสงมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายคงสิทธิ

์

ศรีอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงณัฏฐิกา คำแหง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงนิชาภา คงแท่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงวิรมล เพิมพูล

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมชัย

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงดาราวดี ยิมรอด

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายธีรเดช แก้วจีน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ เมฆวิรยุทธ์โยธิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงปยาภัทร์ เมฆวิรยุทธ์โยธิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภาพร แก้วจีน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงลัดดา มีแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวิภาดา หนูอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงวิภาวี ชูศิริโรจน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงวิลาสินี พุทธนาค
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงศิริกานดา ยิมประดิษฐ์

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายศุภกฤต เพ็งหัวรอ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงศุราศรี โพธิมี

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสนิฎา เพ็ชร์คำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุนันธา สุขมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ช่วยหลำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงนำผึง

้

ภู่เขียว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ พันธุ์ไผ่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายวัฒนา เทียนวิจิตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิรณฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แตงโม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงกานต์มณี กิจสะสม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ เส็งเหียว

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สนศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายปฎิวัตร เกิดเมฆ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงปยธิดา อินทฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ อ่องเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายมณต์ฑล รุ่งสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายรัชฏะ เนือสีจันทร์

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จิวพุ่ม

๋

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายวิษณุ มาทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุพิชญา บุญธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๕
เด็กหญิงอังศุมารินทร์

แย้มพราย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา อัมพะวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไกรกิจราษฎร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เสือกลับ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายวิศรุต จันทร์พุฒ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงศุภกานต์ แช่มขำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายศุภณัฐ รัดดาดวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายสนันตน์ กันทองสุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ ปองเรือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายสุวิจักษณ์ สุวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรักรัก วัดปารัง  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรืองฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายวิรภัฎ น้อยกรัด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงชลธิชา นวลทิม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุนทรี มะเดือ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ จันทขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงพรชิชา จันทขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิตตินัน ตุลิยานุวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงสุทธิสา เกตุเนียม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสุธิตา เกตุเนียม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายปรเมศ จูด้วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายกิตติปญโญ หล่อหลอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ ปกษี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายชินกร คงเกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงญาณิศา คล้ายอ้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ พาไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายนันท์ฐญา บัวเผือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงนิตยาพร ทองดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ทองดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายรักณรงค์ สินธารารักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายวายุ มันประสงค์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวเขียว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายยศพล แก้วผ่อง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๗

นางสาวลลิตา ใบไม้

๑๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงจีรภิญญา พุทธดำรงฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวีรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กชายธนวิชญ์ แซ่จัน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงพัชรา มันคำ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พุดเกิด
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายสันติภาพ นาตาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมนิล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ พุดเกิด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ถานะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงประภาดา แสงอบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญช่วย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายศุภชัย จันทร์หอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงสุธัญญา สีฉำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงนภัสกร นาคโต
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงนันทวดี ไกรบุตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายพงศธร ทักท้วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายพีรภัทร เพียรทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายภานุรุจ จันทร์หอม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงมุนีพร เกตุโทน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงวรกานต์ เกตุทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงศศิวลัย สงสัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เหล็กแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ไกรกิจราษฎร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงเจนจิรา หยัดเงิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระแบกหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงไชรำภา ไชยบุรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายกรกฏ ศักดิศรี

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายสมศักดิ

์

บุญเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายอภิชาติ แก้วสุขเรือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายวันชัย มีรอด
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ บึงอ้อ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงชลดา แก้วบังเกิด
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงณัชชา อุ๊ดจิว

๋

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายปยังกูร ปานดำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายพสิษฐ์ พุทซ้อน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ใจ แก้วบังเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายภูมิรพี มันประสงค์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงอบ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายโชคชัย เอียมสำอางค์

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายคงศักดิ

์

นุ่มนวล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายพัทรพงษ์ เพียรเส็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงอาวิกา สำรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายจงรัก สวนม่วง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงนรินทร์ สอนม่วง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงศิรินภา นาขุม
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงกิตฐิตินันท์ หล่อหลอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายชัยกฤต เนียมแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เพิมพูล

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายพงศกร อิมพิทักษ์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๗ เด็กหญิงพิมพ์พิไลวรรณ
แก้วบังเกิด

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงลลิตวดี ปานดำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายวรโชติ รามจักร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงวันวิสา อินอำพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายศิลาดล สอนน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๒
เด็กหญิงสกนธ์วรรณ จันทพิมพ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายสิรศักดิ

์

ทักท้วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงแพรวา ดีวาจิณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายธีรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายภูผา ไกรกิจราษฎร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงวรฤทัย ชืนจิตร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายเจตริน ดวงคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงขวัญณภัทร บัวแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายธนากร แจ้งแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ครีบผา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงปยพัทธ์ สังสอน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงแพรสวย ครุธนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายพัชรพล เพียรทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงทิพวรรณ พึงเพีย

่ ้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงปญญาพร แก้วทุ่ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงกนกพร อินทร์ป
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสนจุ้ย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงรัชนีกร พุ่มพวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงศิริพร ประสารพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๑
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ เขียวขาว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงบงกช อำบางกระทุ่ม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๓ เด็กชายพรายประพันธ์
ทับแผง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๔ ว่าทีร้อยตรีศักดิธรรมนูญ

่ ์

หงษ์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๕

นางชิน

้

เวียงทอง
๐๖/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๖

นายธิติภูมิ แก้วเนย
๐๔/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๗

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๘

นางนพมาศ ติณะคัด
๒๐/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๕๙

นางโชติกา ปยวัฒน์กุลจิรา
๓๐/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๐

นางเปวิศา ไกรเกษ
๑๕/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๑

นางนาตยา ถาวร
๑๓/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๒

นายสมบุญ ติณะคัด
๐๙/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๓

นายภัทรดร จันทร์กระจ่าง
๑๔/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๔

นายขนุน คงนวล
๐๓/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๕

นางสาวสมนึก โพธิแก้ว

์

๓๐/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงกรกนก คชด้วง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา ร้ายสม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายจิตรภานุ มีมัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ตุ่นทิพย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญเทียน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายวชิรากรณ์ กองแพง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวิชิต คุ้มสุด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงสิราวรรณ สิงขรโอฬารึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายสุธาคิน ร่วมรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงอติกานต์ ภักดีบาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงโศภิตนภา มาดหมาย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงชลนารถ อำพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงณัฐชา กลินใจ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงนภัสพร อะทะขันธุ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงปญญดา ยอดขำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี มะโนสา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ราชนาจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงศุภิสรา ร่วมรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสริดา พุดทรง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผิวผา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายบดีศร หอทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงปณิดา ชูจิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๔๕๙/๑๗๘๙

นายคมสัน ศรีสำโรง
๒๓/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๐

นายณัฐพงษ์ ดำดี
๒๗/๖/๒๕๔๐

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๑

นายกฤษณัญญ์ เมฆไตรรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๒

นายถิรวุฒิ แก้วทุ่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๓

นายกันต์ทร อิมชา

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๔

นายจักราวุธ บู่อ้น
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๕

นายมณฑล เรืองอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๖

นายวิทวัส สนองบุญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๗

นายสิทธิกร บดีรัฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๘

นายกิตตินันท์ นารถบุญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๗๙๙

นายธวัชชัย ใจรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๐
นายพรนภัส หอมรืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๑
นายรัตนพงษ์ น้อยมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๒

นายสุภชัย พลขันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๓

นายหัตธวัช โพธิงาม

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๔

นายสถาพร มะโนป

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๕
นายจักรชัย แจ่มใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๖

นายธนชิต บุญมาทัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๗

นายศราวุฒิ โพธิหอม

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๘

นายชาญณรงค์ ไพบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๐๙
นายชยากร เมฆไตรรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๐

นายคมกฤษ พระเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๑

นายธีรพันธุ์ พัดพ่วง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๒

นายนนทกร อ่อนสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๓

นายอลงกรณ์ สมประสงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๔

นายเอกดนัย โพธิดี

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๕

นายศุภกิตต์ ขำทุ่ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๖

นายธรรมรงค์ แก้วฟา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๗

นางสาวตรีสุคนธ์ โตมอญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๘

นางสาวปญาภร แถลงกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๑๙

นางสาวพัชราวดี วงษ์แดง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๐

นางสาวเรือนขวัญ ลอยแดง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๑
นางสาวอัญชนาภรณ์ สอนตัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๒

นางสาวปานขวัญ จันทร์บุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๓

นางสาวกัญญารัตน์ เมฆเขียว
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๔

นางสาววิทวัล สระทองคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๕

นางสาวอาภัสรา เฟองอิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๖

นางสาวบุญญิสา อยู่เส็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๗

นางสาวปฐมาวดี บุตรนุช
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๘

นางสาวประภัสสร ยิมแสง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๒๙

นางสาวมธุรดา นุ่มสรรค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๐

นางสาวอริศรา พันธุ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๑

นางสาวณัฐณิชา คงเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๒

นางสาวสุทธิวรรณ สหะชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๓

นางสาวลักษณา โพธิบัลลังก์

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๔

นางสาววีระยา สอนทุ่ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๕

นางสาวปยะนันท์ เนือไม้

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๖

นายพีรภัทร ชุ่มเชือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๗

นายจิรกิตติ

์

เสือบาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๘

นายรังสิมันต์ แก้วเสือ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๓๙

นายอัมรินทร์ พะโยม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๐
นายสุธาเทพ ขำจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๑

นายกิตติธัช เสือเพ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๒

นายภัทรพงษ์ สุขไพร่
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๓

นายนวพล นุ่มนิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๔

นายไกรวิชญ์ พลอยโตนด

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๕

นายชานนท์ พึงเรือง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๖

นายปริญญา หงทัพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๗

นายวรวุฒิ พนมศิลป
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๘

นายศิริชัย นาคแทน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๔๙

นายธนกร ทรัพย์ศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๐

นายธีรภัทร์ ดีจริง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๑

นายธีรยุทธ์ อยู่คง
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๒

นายพรเทพ สอนทุ่ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๓

นายสมศักดิ

์

พลอยครุธ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๔

นายสุรพัศ จินดาประสาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๕

นายชนะวรรณ แก้วทุ่ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๖

นายพงศ์พัฒน์ สอนทุ่ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๗

นายวชิรกริช นวลนิล
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๘

นายพัฒนายุทธ น้อยโนนทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๕๙

นายสกลประภัสร์ การะเกด
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๐

นายปฐมพงศ์ คล้ามทุ่ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๑

นายณัฐพล แย้มทุ่ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๒

นางสาวกุลธิดา ขาวทุ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๓

นางสาวณัฏฐธิดา นวมะตานนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๔

นางสาวณัฐธิดา กลินเกตุ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๕

นางสาวบุษกร เงินทุ่ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๖

นางสาวพิมพ์ชนก หอยเกิด
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๗

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

ชนะทรัพย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๘

นางสาวศศิพรรณ จันทร์เงิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๖๙

นางสาวดาวใจ อิมชา

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๐

นางสาวนิศารัตน์ สิงห์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๑

นางสาววรรณีญา อาจเนานนท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๒

นางสาวชญานิษฐ์ พัดแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๓
นางสาวบุษบาวรรณ ธรรมมุสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๔

นางสาวมาตาวี พรมมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๕

นางสาวจีรนันท์ มีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๖

นางสาวธันยพร รุ่งเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๗

นางสาวรัชนีกร พุ่มพวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๘

นางสาววิพาลัย จันปรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๗๙

นางสาวจิราวดี เรือนอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๐

นางสาวประภาพร สุขก้อม
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๑

นางสาวณัฎชา เพชรทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๒

นางสาวโศจิรัตน์ แก่นลืม
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๓

นางสาวสุธาสินี ชำนาญเสือ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๔

นางสาวหทัยชนก เกตุแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๕

นางสาวอรพิมพ์ พุฒนวล
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๖

นางสาวปทมา ขำแย้ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๗

นางสาวรัตนาภรณ์ อินกรัด
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๘

นางสาววราลักษณ์ ถึงเป
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๘๙

นางสาวกวิสรา คาดหมาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๐

นางสาวอัมพร คำมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๑

นางสาวกมลลักษณ์ รอดปาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๒

นางสาวนันทพร เรือนแสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๓

นางสาวพัชราภา เปรมใจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๔

นางสาวพิจิตรา อิมคำ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๕

นางสาวศิริกัญญา อ่อนศรีน้อม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๖

นางสาวกชกร ลำเขียว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๗

นางสาววาสนา พรมดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาววนัทปรีญา เปล่งปลัง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๘๙๙

นางสาวสถาพร โททอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๐
นางสาวธนัญญา คชสีห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๑

นางสาววนิดา ประทุมวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๒

นางสาวณัฎฐณิชา ใจชืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๓

นางสาววรรณวิภา เทศปาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๔

นางสาวอัจชนา จันทร์บุญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๕

นางสาวอารียา ทองอยู่
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๖
นางสาวรัตนากร เกตุคง

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๗

นางสาวอุทัยวดี อำกร่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๘

นางสาวกรวรรณ โตพ่วง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๐๙

นางสาวโสรยา เทียงดี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๐
นางสาววรรณภรณ์ เปรมปราย

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๑

นางสาวณัฐยาภรณ์ คล้ายขำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๒

นางสาวสิเรียม แก้วทุ่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๓

นางสาวณัฐธิดา บุญอ่วม
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๔

นางสาวธิดารัตน์ บริบูรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๕

นางสาวพิชญา กลินนาค

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๖

นางสาวกัญจนาภา ไหวปาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๗

นางสาวปยะพร ปานทุ่ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๘

นางสาวเสาวลักษณ์ โทนทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๑๙

นางสาวชยาภรณ์ จันทขัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๐

นางสาวศุภวรรณ อ่อนบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๑

นางสาวธรรมิตาร์ พูลประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๒

นางสาวธิดารัตน์ อู่ตุ้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๓

นางสาวชลธิชา เม้าราศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๔

นางสาวชริญญา รุ่งเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๕

นางสาววิภาวดี ทองโตนด

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๖

นางสาวใบเฟร์น มีกำลัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๗

นางสาวรัตนากร แสงโตนด
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๘

นางสาวศิริพร เอียมทอง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๒๙

นางสาวอภิสรา ก้อนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๐

นางสาวจารุณี กลินนาค

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๑

นางสาวปนัดดา หวาดตาลเตีย

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๒

นางสาวมุกตาภา รุ่งเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๓

นางสาวสุดารัตน์ อิมเทศ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๔

นางสาวศิริลักษณ์ วันเทียง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๕

นางสาวกนกพร ลำเขียว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๖

นางสาวเพ็ญยุภา ลานควาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๗

นางสาวณัฐนรี เชือชัยนาท

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๘

นางสาวสุพัตตรา อู่ตุ้ม
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๓๙

นางสาวอภิญญา จันหอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๐

นางสาวธัญลักษณ์ อินกอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๑

นายจิรภัทร คำปาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๒

นายบุญฤทธิ

์

คำทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๓

นายภัทรวุฒิ อิมหนำ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๔

นายอดิศร ขำใจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๕

นายธนดล อู่ตุ้ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๖

นายรตน อยู่กรัด
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๗

นายธนายุต แจ่มทุ่ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๘

นายปยทัศน์ สุ่มคุ้ม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๔๙

นายสรศักดิ

์

ท่านพรหม
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๐

นายนภดล รุ่งเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๑

นายพิเชษฐ์ อิมบู่

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๒

นายชนม์สวัสดิ

์

เสวี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๓

นายนวมินทร์ แก้ววงศ์แสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๔

นายศุภกิตติ

์

อินโตนด
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๕

นายพรปฐม เจาะจง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๖

นายทัปน ทรัพย์เมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๗

นายไชยวัฒน์ กลัดลัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๘

นายพงศกร นาจุ้ย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๕๙

นายธนพล อำกร่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๐

นายสหมิตร อำกร่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๑

นายณราพลค์ ดำดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๒

นายวิรัตน์ ปยะตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๓

นายธีรวัต กอนรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๔

นางสาวเก็จมณี ใจตรง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๕

นางสาวอริษา สุขสนาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๖

นางสาวอรพิน ทองสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๗

นางสาวสุพิชญา นุชเปรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๘

นางสาวนรินทร์ มหามณี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๖๙

นางสาวพรพิมล ปานทุ่ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๐

นางสาวชนิดา กงซุย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๑

นางสาวจุฑามาศ โพธิงาม

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๒

นางสาวนริสสรา ปุนจ้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๓

นางสาวสุปรียา อยู่เส็ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๔

นางสาวชลิญญา สวนม่วง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๕

นางสาวกุลณัฐ หมวกสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๖

นางสาวชลธิชา บุญศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๗

นางสาวชนาธิป มาน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๘

นางสาวนฤมล รุ่งเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๗๙

นางสาวชลธิชา บุญเกิด
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๐
นางสาวโสภารัตน์ ทองสว่าง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๑

นางสาวศิริวรรณ กลันเรือง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๒

นางสาวอารีญา เนือไม้

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๓

นางสาวพรทิพย์ ชุมแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๔

นางสาวจิรประภา แก้วกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๕

นางสาวเฟองฟา ประพันไพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๖

นางสาวนภสรณ์ แสงโตนด
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๗

นางสาวพลอยมณี ตุนสมจิตต์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๘

นางสาวปวีณา ซังยืนยง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ อยู่กรัด
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๐

นางสาวภาวิดา บุญสอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๑

นางสาวสุนิสา ทองนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๒

นางสาวคุลิกา หล่อบุญรอด
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๓

นางสาวมัลลิกา หล่อบุญรอด
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๔

นางสาวสายรุ้ง กิจสว่าง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๕

นางสาวกัญญาณัฐ แก้วกิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๖
นางสาวแพรวพลอย มงคลหมาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๗

นางสาวสิริรักษ์ แก้วทุ่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๘

นางสาวณิชกานต์ ไชยแสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๑๙๙๙

นางสาวลำพึง อิมผึง

่ ้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๐
นางสาวประภาสิริ บวบมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๑
นางสาวปยะวรรณ นิมคำ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายคมสันต์ บุตรนุช

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายนราธิป เพ็ชรแอง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายพงศกร โตบำรุง ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายศพัทธ์ โตะแอ

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายควัตร์โยธิน เงินนา

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายพงษ์วิวัฒน์ พวงอูด

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายสิทธิชัย เอียมสำอาง

่

๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่จิว

๋

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ เงินนา ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ เกิดนาค
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร นาจิว

๋

๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงพรรณพัชร น้อยคำ
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงมัณฑนากร อู่ตัม

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงลักษณวีร์ บุญอ่วม
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ไพรจน์
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงปานตะวัน มีเจริญ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงสุภัชชา รัตน์บ้านด่าน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงโยษิตา อบเชย

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ มาน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายณัฐนันท์ โตบำรุง
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายนพรัตน์ บุญอ่วม ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายบุญยภู บุญอ่วม
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ น้อยคำ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายอธิป ทาโว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายธิติสรรค์ ศิริพรม
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายธัญพิสิฐ โตนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงกนกรัตน์ ทองโตนด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงกานต์สินี จันทร์วิไล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มาแตง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร คชสีห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงเนตรนภา เนือไม้

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เพิงทอง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงรัตนาพร น้อยคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ภู่พร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงสุวรรณา อิมคำ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงสุชานันท์ นิลาราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงชนพัฒน์ อู่ตุ้ม
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

วัดเขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายขวัญชัย คชโตนด

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายปุณยพล อ้นเกตุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายกิตติพาน์ เปก้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ เปก้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายธนทัศ ร้อยแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายปรัชญาทิตย์ พรมชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายวัชรพล เปก้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายวัชรี แผนเหน่ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายวิชชาภร แซ่โค้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อำกร่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ปทุมวัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายฆนาการ วิเศษชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ คชโตนด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คงเมือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลัดทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงพรนภา โพธิแจ้ง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายฉัตรชัย ปนเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายสุทชิณา ทรัพย์เมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายสุรพงษ์ ช้างยืนยง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงชืนกมล

่

บุญหลง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ พุทโธ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายพงศกร ทองโตนด
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงศศิวรรณ เปกล้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายชัยพร ขุนพินิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วดวงตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายวรศิลป แผ้วสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายธนกฤต ธรรมมุสา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายกิตติชัย เกิดสมบูรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายจนุชา พึงงาม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายภาณุสรณ์ ทับทิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุธากร ขาวทรงธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงสุชญา รุ่งเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงวรัชยา เปก้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงนิดา แก้วจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงธัญสุดา มาคล้าย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายธีรพล สุทธิวิลัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงเวสิยา พัดแดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงพัตรพิมล หลำนุ้ย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงปรีณ์นุช แพงโตนด
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงกานต์สิรี ทองทุ่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายก้องภพ อ้นปอม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายชัชพงศ์ มอญจิว

๋

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายนัฐพล อยู่ทุ่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงบุญสิตา อิมชา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายประวิตร เทียนแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายปรีชา อิมบู่

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงวิรัลยุพา อยู่ทุ่ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายสิทธิเวช คงอยู่เย็น
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาหลง วัดนากาหลง  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายรพีภัทร น้อยทุ่ง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ แย้มทุ่ง

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายอิทธิกร ปอมแก้ว

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายสุรพัศ พรมทุ่ง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายสุรวุธ มังมี

่

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายอลงกรณ์ แก้วทุ่ง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทองเอียม

่

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงอัญชิสา บัวปอม ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาสระลอย วัดนาสระลอย  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายธราธร นามราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายนันทกร อบรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายกฤษณะ กันทวี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายอมรินทร์ ธิคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายธีรพงศ์ สิงขาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายก้องภพ จันทำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายก้องภูมิ ผลทิพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายวิชวินท์ จินโจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายสิทธิพล โพธิไคย

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายนภดล ชัยพิทักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เฉลยพจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๗ เด็กหญิงรัตน์ติญานนท์
อัมพบุตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงดารินทร์ เสือแก้ว

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงปริณดา สิทธิพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงพรนภัส บูรพา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงชนินาถ อภิมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงรัตติกาล คงประจัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงนพวรรณ อินกรัด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงณรัญญา ภู่อิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงเจตสุภา อาชาพล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงณิชา ยอดโยม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงนพรดา อุดมสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงกรกมล สระอุบล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงอัญชิษา โฉมคุ้ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เงินนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงพินดา เกตุพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงศุภานิช คำทาสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนูหอม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายศุภพล เรืองวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญจ้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สินดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ สินดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายชลธี หมันหาเงิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงเบญจมาศ มังไคล้

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิพิเนตร

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงมะปรางค์ อ่อนวอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๒
เด็กหญิงแพรทองธาร จันทร์เนย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาง วัดเนินยาง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายชัยมงคล อินมี
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายธีรนาถ เกิดปอม
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายธวัชชัย ก้อนสะเทือน

้

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายวรากร โมเรือง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงฉัตรพร คร้ามทุ่ง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงสุภาวิดา อินมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงปยวรรณ เอียมทอง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงสุธิมา บัวปอม ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงณัชชา เสือโต ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เกิดปอม
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงอภิญญา ภักดีอำนาจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงนิรัชพร แก้วทุ่ง ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล วัดบ้านปอม  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายปติชา โสมาสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายธีรวัต แจ่มทุ่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายลัทธพล คำนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ปานทุ่ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายศิริปญญา จินาเกตุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายธันวา สอนต้น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายธีรพล ดำดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แจ่มทุ่ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายปพนวัฒน์ ยืนยง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขาวทุ่ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายบัณฑิต อยู่กลัด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายปวริศร พรมทุ่ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงบุญรักษา อิมชา

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๘
เด็กหญิงพรรณพนัช หลำทุ่ง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงโยษิตา เรือนแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อำทุ่ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงมนัสชยา ปรีทุ่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์นารายณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พุ่มชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงกนกพร สอนทุ่ง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายกรินทร์ ใยสละ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายกฤติพงศ์ ต้อนแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายกันติทัต แทนงิว

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ปานทุ่ง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายกัลยกร อ่อนบ้านแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายจิรภัทร อยู่แย้ม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายฉัทดนัย กลินทุ่ง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงชนิษฎา ปล้องทุ่ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ อิมชา

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงณิฐาภัทร จันทร์ทุ่ง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ กิจสว่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายนฤนาถ กลันเรือง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงนวภัทร เม้ากำเนิด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงนิรดา ปานทุ่ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงปภาภัสสร์ พงษ์พานิช
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงปวริศา จันทร์ทุ่ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายพนมกร ปยะวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปานทุ่ง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงพิยดา โพธิใจ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายพีรพงษ์ หลำทุ่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ จิวพุ่ม

๋

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงรฐา อ้นน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายวิทวัส แจ่มทุ่ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายวิษณุ บุญเกิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายสุธี เงินนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา กลินทุ่ง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงเกวลิน แจ่มทุ่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา บู่สี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ มาน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายกิตตินันท์ สุขเดช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก มันทุ่ง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงจารุมาศ ซึมซาบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงชยานันต์ อิมชา

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายชัยรัตน์ คงทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายณัฐดนัย บัวปอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงทิพเนตร จันทร์ทุ่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายธนกร โฉมห่วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายปญญา ดำดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงปญญาพร พรมทุ่ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงปุณยาพร สอนน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายพลช พรมมาลักษณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายมนภัทร ปอมแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ปานทุ่ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๘

นางสาวมันฑนา ลิมทองกุล

้

๒๖/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๐๙

นางสาวศุภมาศ เสือบาง
๑๒/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๐

นางสาวจันตรี แย้มไพเราะ
๐๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๑

นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
๑๓/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) วัดบึง  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายณัฐชัย วงศ์ทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดุสิดาราม วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายจักรพงษ์ ทองกก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดุสิดาราม วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายชัชนันท์ แดงทุ่ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดุสิดาราม วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงกรรณิกา โสภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดุสิดาราม วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๖

นายวายุ เพชรรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดุสิดาราม วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๗

นายไฉน เจาะจง
๒๕/๑๐/๒๕๐๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๘

นายวีรศักดิ

์

นาโตนด
๒๐/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๑๙

นายสมนึก ขุนพินิจ
๒๐/๐๙/๒๕๑๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๐

นางบังเอิญ มิตคำ
๒๑/๐๘/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๑

นางสาวทิพวรรณ เปกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๒

นายวรภัทร สำราญจิตร์
๐๙/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๓

นายทรงยศ แปลกมาก
๒๐/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๔

นางสาวทิตยา จาดไทย
๑๓/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๕

นายนที ด้วงคง
๐๑/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๖

นายสุวิตย์ ก้อนแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๗

นางสาวณัฐวรรณ มีกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๘

นางสาวเพิมศิริ

่

บุญคง
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๒๙

นายเอกมล ทองโตนด
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๐

นางสาวจันทร์จิรา แดงเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๑

นางสาววัฒนีย์ ใจรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๒

นางสาววรรวิษา กนกสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๓

นางสาวพิญพยา ศรีพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงอนัญญา เจาะจง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๕

นายกิตติภพ ไกรทอง
๐๗/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดภาวนาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญเม่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายสงกรานต์ เจนอาวุธ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ควรตะขบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายจิรพัฒน์ เจียงกูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายณัฐรัตน์ ปานโต
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายธนกฤต อุ่นเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายสมพร มาทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายสหรัฐ สิงห์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสารคาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ รักสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ผึง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงกัลยากร จันทร์ผึง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงเขมรัตน์ แปนจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงปวิตรา เรืองวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงศิรินทรา อินเลิศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียมทุ่ง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองหล่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงณัฐวิภา รอดกสิกรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงวันวิสา คำเบิก
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงสุริยา กลันดรือง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ แสนทวีสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายจรัญ อุดมสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ลอยทุ่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พันธ์ยาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายปฐยาวัติ ปนคง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายพงศพัศ สุพรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายศุภโชค โพธิใคร

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เม้ากำเนิด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายธรรมรัตน์ คงคา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายจีรวัฒน์ อินนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงรัตติยา เฟองอิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายยูโร ใจชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายอรรถวิท พุกแปน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียมจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายชนะชัย คำชู
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธนวัตน์ กัมหะกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายถิรวัฒน์ เอมอิม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโตนด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายประภัสร์ พึงเรือง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายสิทธิกร อำเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายราเมศ คำชู
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายธีรพงค์ จอมสังข์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายธงชัย น้อยคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สอนธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงปรีณาพรรณ เอียมหุ่น

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ทิพย์โหมด
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ศุภภูตานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายวีรพงษ์ รวบรัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงอลิสา ตองอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงจิรายุ ทิพย์สุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงสิรินภา ครุฑเกตุ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงชลดา พรมย้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายธนายุต พรน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายพีระพัฒน์ แซ่กัม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายพิพัฒน์ จิตสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายวิกรม อยู่คร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายกันตวิชญ์ จิตสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายสิทธิกร แก่นทรัพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงนิศรา ไพรเถือน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงประภัสรา มีนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงวรรณี ฮวบอ่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ สีนาเวช
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงรัตนากร ขำโตนด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอรอุมา จันทร์นิล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายคมกริช นรสิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงธนาภา นวลโตนด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงพีชญา เอียมอ่อน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตำต้อ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายกิตติพศ สอนเม่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายอกนิษฐ์ นวลเนียม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงอรวี ถนอมทองพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายวีระพงษ์ ชูพัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงปนัดดา พานตา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายวรวุฒิ เกตุเทศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายณัฐุวุฒิ เล็บสิงห์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สุริยกิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายนราวิชญ์ การนัดถุ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงกิตสุดา คำเมฆ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงวิมลฑา ทองสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายศาศวัต ชัยรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงปณิสรา อุตะมะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๘

นางสาวบุษยมาส เณรเอียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายสุรสีห์ สิงประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายจีรพัฒน์ แย้มเมล์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายพีรดล มีสวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายพัชรพล พรมมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายภานุพงศ์ อุดมสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายเมธาวัฒน์ อินทร์อยู่
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายวิภู เชือมดัด

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เอียมสะอาด

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายนนทนันทน์ หาญอยู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิพากร ขำโตนด
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงอารียา หมีใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงฐิติมา ไชยเสนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงนวิภา นิเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายจาตุรงค์ เกิดปอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายชุติพงษ์ เกตุเนียม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนเกตุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายกฤษกร แก้วจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ เมินเฉย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โตประคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงนริสา นิคงรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๔๕๙/๒๓๓๙

นางสาวไพวัลย์ นาจิว

๋

๒๑/๐๘/๒๕๐๕

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๐

นางสาวจินตรา ผ่องทอง
๒๙/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงลิลิตา อำอิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๒

นางสาวกาญจนา อำอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๓

นางสาวหยกฟา สหะชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๔

นางสาวแสงดาว เทพา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๕

นางสาวนุชนารถ ทันไม้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๖

นางสาวพิมลพร สอนโต
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๗

นายชัยยา อิมคำ

่

๐๙/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๘

นายบัณฑิต อรัญยะนาค

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๔๙

นายนที อุนะพำนัก
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๐

นายชัยธวัช เมฆสว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ วัดหนองแหวน  

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงณัฏฐพร เกตุอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายทัตเทพ จ้อยแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายธีรเมธ ครุฑบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขัดบัว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงศุภสุตา อิมบู่

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงกณิกา เสือแหวว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงนันทนา ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อิมบู่

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายสิทธิพล สุขก้อม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด
วัดหมอสามัคคีธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วงศ์ปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายศักดา เงินนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โมลาลาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายชญานนท์ เกตุอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายชยุตฆ์ โพธิทุ่ง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายทินกฤต มาพูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายนัทธพงศ์ อินทพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายประโมทย์ หนองหลวง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายพฤษภา บุญปลอด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายมาธวี มีคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายมนตรี โตแดง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายวิญู เทพศร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายวิทยาผล เจริญเง่า
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายวุฒิชัย อภัยจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายวงศธร พันจัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายวรจักษ์ นิมน้อย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายสหนัย คำไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ จันแดง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายณัฐชนน ฉายแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายไตรภูมิ ขอนทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายพีรพงศ์ ภูมิสมบัติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายพันธวัช สระสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายฟาสว่าง ดิษพัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายวริศ ใจดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายสหรัฐ สายาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายสิทธิกร ปูมูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงนารีฤทธ์ ถิรนิลบุตรรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงนำทิพย์ มะลิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงปนิตา กมล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงพาขวัญ ภู่จีน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปานบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงรัชนีกร อินกราด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงรัตนาวดี โสระภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ การะเวก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ยาวยืน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงสุนิษา พลาพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงอริสรา ดวงตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สรฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ งามตรง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงชลธิชา เสาร์ประโคน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงมุทิตา ฦาชา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงวิภาดา โพร้งศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงวรรณศิริ พงษ์อินทร์วงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา อยู่ทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงอริสา โฉมหน่าย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายคมเดช ด้วงฟู
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายธนาคาร หมู่วัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายบวรพจน์ พลแสนนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงอนุสรา หอมรืน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา กีอ่อง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงพัชราภา โมลาลาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงพัชรา สุขภู่
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ หมู่วัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงชลลดา อยู่กรัด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แน่งน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อยู่สบาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงชลิดา ผาฟองยูร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงชาลิชา กองชะนะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายดนุนัย กลินนาค

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ โตพ่วง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายพชรพล เอือจำนงค์

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายมงคลชัย ม่วงภูเขียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ รักษาภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา อินทพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงสลิลรัตน์ พรหมหิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงเมธาวี โพธิรี

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายปติภัทร ลาละคร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายกฤติน แก้วแดง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงอำไพ งามตรง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงพรยมล แทนราษฎร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงธัญญารักษ์ แก้วกิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงวัลลภา ฉิมงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงธัญพิชชา กลำกล่อมจิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงสมคิด อินทร์เรือน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

วัดใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายนัทพงศ์ เวฬุมาศ ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีมานพ
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายพิสิษฐ์ สุขเจริญ
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายวรโชติ พรมภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายธนโชติ แขกคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายพงศกร เซียงเจ้ว

่

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ ใจชืน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายเอกพันธ์ บุญมาก
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายพงศกร มาน้อย
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายนวมินทร์ โพธิโตนด

์

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายทักษิณ บุญเรือง ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนจ้อย ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายสถาพร เปล่งปลัง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายสายฟา คำวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงสร้อยระย้า มีชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงกรกมล โพธิพรม

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงรัญญา ระย้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงอนันตชา จีนพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายเจตน์ณรงค์ ดวงดาว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายจตุพร เจ๊กฮ่อ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายไกรวิชญ์ มโหฬาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายอนลัส สีมะนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายวัชระ รุ่งเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กังวาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายธนบูรณ์ มูลอ่างนำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายธำรงกุล คำชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

อินแสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายธีระพงศ์ วงษ์จำป
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงนฤมล น้อยมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงชลิตา ตะพานแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ วังเสนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงปยนุช สิทธิพรมมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงจารวี บุญเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เพิมปญญาตน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ โพลำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายชินพัฒน์ ทิพย์สุริยะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายธนทัต จันทร์ภิรมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายธีรภัทร คล้ายสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงนัฐนรี สิทธิคำฟู
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงวรกานต์ วงค์ดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงวิภาวินี พันธ์ศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงสดุดี รินไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายอนันตชาติ ขัตติยศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา ชัยเครือ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายโสภณ รุ่นแรก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ คำเชียร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงธันย์ชนก สุภมาตรา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายพงษ์วิสุทธิ

์

พยอมหวล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายพิทักษ์ ใจวัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงมุทิตา นาคสมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ กาเทียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ ปะทักขินัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายศุภากร ทองบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายสุประวีณ์ ไมตรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ แทนวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายเมธี สายเขียว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา พันหลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายคณาธิป ใจเกิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงธนัชพร แสงศรีจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ศึกษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงนพรัตน์ อินทะชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๘
เด็กชายพงษ์อนันตชัย

เรียนแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายภัทรกร คตเย็น
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายวรเมธ เครือแขม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายอตินัน ใจเกิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงเกศินี คำเสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เทียบตา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายเมธี ดีเขียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายเอกรัตน์ พรมมิน

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายกรินทร์ กาวาส
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงจันทนา ปานา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงภิญญมาศ มีใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๒ / ๑๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มุ่งนากลาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงดารารัตน์ วงเขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ยาสกูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ธีรัตถานนท์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายออมสิน กังวาล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุภาพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายวรวุฒิ เขียวมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายครรชิต สร้อยวงศ์คำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงถิรพร อุสาใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๑๙

นางสาวธันยมัย ใจวุฒิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๐

นางสาวอมลวรรณ คมปลาด
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายกฤติพงษ์ ชุมอภัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายจักรกฤษ ดวงจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายชนะชัย กรงทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงชลิตา พูลเลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงดวงเพชร ปญญาสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายธนพัต ทิพยวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงนวพร อุสะสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายพัชรพล ปญญาเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายพีระศิลป อินแก้วเครือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายภทรภัค กันทะวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงมนัณญา กุลคิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

ปะทานัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงสุชัญญา โพธิศรี

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงอินทิรา อินจับ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายเฉลิมพล ปญญาเทือก

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สายเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อำอำไพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายธนภัทร หมูสุปาบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายนวมินทร์ สะอาดแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงปวีณา เชือผู้ดี

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปานบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสิทธินี หมอนทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายเจษฎา แก้ววิเชียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายธนพัฒน์ มูลราช
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายธนิก ใจตาวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายนพรัตน์ กลันเขียว

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตาลาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุชาดา เปยทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีคราม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายชัชวาล กันทะวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สายแดง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายณัฐชนน คำมาโย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ เรือนศรีลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายธนพล ทุ่งคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ เทือกกันทะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายธนานัฐ หงษ์ร่อน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายธนโชติ รุ่งฉัตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงธัญญรัตร์ อินทร์ภู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายนรภัทร เสนชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงนวนันท์ สมยศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ขุมเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายนิธิพัทธ์ หาญณรงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายปริญญ์ พุดหน่อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายพิเชษฐ์ น้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายวรเมธ บุญส่ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงวาสนา บรรเทิงสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงวิศา บุญคง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายวุฒิชัย ชัยพรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายศักดินฤน

์

ทิพกร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายศิขริน อินทร์กำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายอชิระ ผิวขาว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายอดิศร อันแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายอภิสิทธ์ จันทร์ตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงอาทิติยา เทพวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายเชิดชัย หอมบุปผา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงเปรมวิกา ชุมภูยศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายแดนไทย อ้ายวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายไพรพนา บุญมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา พัดเพ็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๔ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงจิณห์จุฑฑา บรรจงปรุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายจิรพนธ์ คำพลงาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายจิรภัทร วันมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายจิรภัทร แก้วมณี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงญาณิศา กันทะปง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายธัชพล โกศา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายธีรภัทร กองแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงนริศรา แก้วบิดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายนเรศ วงษ์เอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงภาวรรณ วงค์คำลือ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายภีระพล มูลศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงรจนา วังคะฮาต
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ กาวิละ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายวีรภัทร แสนบัวคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายอวิโรธน์ จุ่นคง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายณรงฤทธิ

์

บุญน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อ้ายวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายนภดล นามประพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายพงศ์นริศร์ สมปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ จ้อยแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงรัชดาพร เทือกกันทะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ผาไสว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายวรัท ราชวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงวีร์สุดา คำหล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายศุทธวีร์ เอกวุฒิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายอดิเทพ เสาแบน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายอนุวัต ติบประสาร

๊

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา วงค์อุด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงขวัญจิรา หาญณรงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงจิตสุภา เครืออุ่นเรือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงอคิราภ์ ชัยพรมมา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงอรพินท์ วิจิตรกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายไพรัช นาคทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายทัตพงศ์ ทานธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายกชภัค ยะโพ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๕ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายกิตติพัศ ชมศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ พุ่มไม้
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เครือขวัญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะโพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายทัศเทพ อินใจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายธรรมรัตน์ จิตสำรวย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายปฏิญญา กองแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงพัชรียากรณ์ เจียะจิว

๊ ๋

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายภาคภูมิ สุระสอน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ปานานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงภูนิษา ทรงทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายวีระเดช เครือชัยแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายวุฒิชัย พึงมีสุข

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงศุภิสรา อำมะรินทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา หมืนลิ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงเจศศิจริณ วงศหนังสือ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงเพียงพิศ แก้ววงศ์มา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงไอลดา ปนญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายกิตติพศ พิมขีลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เจนใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงทักษิณา แก้วมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายทักษ์ดนัย รอดฉำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงปณฑิตา โคตรสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายภูมินทร์ อินทแก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงรนิดา อินทแก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายวรเชษฐ ปนญา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงวินันดา พิมขีลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงอริศรา เจียะจิว

๊ ๋

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงอารียา ยีพะบาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงเขมาพร ฝนดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายเสริมศักย์ สมนิมิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ กองแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงกาญจนา มีจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายกิตติธัช เอกภาพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ธิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงปญญาพร ปูนอ่อน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายภูตะวัน แซ่เจีย

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ เกตุสละไชย

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายสมเดช เพชรเดิม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงเบญจศิริ กำแพง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายกลทีป สุภมาตา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงจรรยา คงธิ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงชบาไพร พึงเพิง

่ ้

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คงคา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายธนโชติ เพชรเดิม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายธีรนัยน์ ท้าวชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายนันทพัฒน์ คงรอด
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายแอแลน เบล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายธัญญาพล สายใจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายสมพงษ์ วงค์อินต๊ะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ กันทิยะวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๗
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ภิรมย์จันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ คำภีระ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงณภัชสร อ่อนศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ สุภาจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงธัญชนก ขัดคำวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๒
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สุริยา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์ฟอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงภัทราพร ปานคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงศุภดา อินทรศิลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ยาดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายกฤษฏา บุญมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทร์ยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ พรมเอียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มเสนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายชัยนันต์ หมู่ขำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงธัญสินี เพิมพูล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายธีรวัตร สุขลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงนันทกานต์ เอียมมา

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายบรรเจิด มันตาลเตีย

่ ้

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายพลกฤต อ่องกลิน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายพิทวัส สุริยะลังกา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายนพดล ดิษสิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี มันอินทร์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงสุวนันต์ ปานยิม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงอัญชลี อุ่นนุช
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงเปรมกมล สุริยะลังกา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายพัฒนา ภูมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๔

นางสาวกฤษณา บุญเทียง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๕

นายนพณัฐ สุขดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๖

นายวิทยา เนืองอินต๊ะ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๗

นางสาวสุชาครีย์ หนานตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๘

นางสาวสุภาวรรณ อำอุ่น
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วทุ่ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวปนัดดา สายหล้า

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๑

นายอนุวัฒน์ พรมมูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๒

นายกฤษฎา เปกล้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๓

นายชนะเดช ไชยมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๔

นายณรงค์ฤทธิ

์

อินเขาย้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๕

นายราเชนทร์ เกิดปอม
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๖

นางสาวเนตรนภา มาแจ้ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๗

นายเสถียรพงษ์ บุญหนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แหวเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๐๙

นางสาวชนากานต์ ปุมตะมะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๐

นางสาวฐานิต หอมระรืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๑

นางสาวดวงตา นาชัยภูมิ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๒

นายถนอมศักดิ

์

ใจอิม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๓

นางสาวทิพานัน เปกล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๔

นางสาวธัญญ์นรี วสิษฐ์ศิริเดช
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๕

นายนนทพัทธ์ จ้อยม่วง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๖

นางสาวนัจกร พุฒตาล
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๗

นางสาวภัชรินทร์ แก้วกันทา
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๘

นางสาววาสนา นาชัยภูมิ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๑๙

นางสาววิภาดา เศษฐานาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๐

นายศิริพงษ์ เมาฟาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๑

นางสาวศิริพร ภูนิโรจน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๒

นางสาวสุนิสา ศรีพันดร
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๓

นางสาวโสรญา หนานตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๔

นางสาวมาริสา โพธิปรากฎ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๕

นางสาวอารียา ละออง
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๖

นายธนากร สิมมะลี
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๗

นายปกรณ์ ไทยมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๘

นางสาวปภัสสร นิลพันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๒๙

นางสาวพรพิมล หงษ์ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๐

นายภานุวัฒน์ หล่อยดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๑

นางสาววรดา วงษ์เงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๒

นางสาวศิริวรรณ สุธี
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๓

นางสาวสาริศา โกสุม
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวอริสา หนานกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๕

นางสาวพรรณธิพา บุญมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๖

นางสาวจินตพร ทัศนิยม
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงญานิสา นาคแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงนชาวี ระยะประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายนนทนัตถ์ พุทธมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงนฤมล ทรัพย์เพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายบูรพา ศรีศุภารักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงศศิธร เถือนรัก

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายสรวิชญ์ ค้อมทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายสันหภาส สินยอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีบัวจับ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรแพง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ จันฟก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายฐิติวัสส์ จรุงพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงนันธิวา ใจประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงปณิดา จันผ่อง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงวิญาดา อินทรีย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงวิมลิน โตด้วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี บุญคำชู
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงสุริวิภา บุญคำชู
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วมณี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงอรอุมา ไวแก้วศูนย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงอุมากร ยมพะเนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงเกวลี คงเกือ

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายไกรวิชญ์ พลแสนนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงกมลเนตร ดอนไพรวัลย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงขวัญข้าว แสงอุ่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงธฤดี ทองแดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงสิริมา ยะวร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุภัทรตรา ติดสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายเดชดำรง เทศธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา ลาดสุวรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงกรรณิกา อินทรีย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงพัชราภา ศิริธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ แสนศิลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงสิราวรรณ สาริยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บรรทมจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ วันถุนัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงอินธุอร พลพุฒ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงภูริชญา ไชยนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ พรรณา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงอุษา อินทะพัน ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๗

นางสาวรินรดี นาบ้านบุ่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๘

นายศุภกร คำชุ่ม
๑๕/๕/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๗๙

นางทรงพล นิลคง
๑๑/๔/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายธนากร เกตุเนียม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงนันทนา โพธิจุ้ย

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายปาราเมศ ม่วงเผือก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงปาลิตา บุญมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงพิมประภา จันเขว้า

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายมิงมงคล

่

แสนสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงระพีพรรณ สังข์สุคนธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายวายุ เรืองมัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายเกรียงศักษ์ ดวงจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงงามวิภา วงษ์ชาดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายนครินทร์ แก้วเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ สุกเหลือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายศราวุธ แก้วสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงศุภฤทัย ทองแท้
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายสนธยา จันทร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงอริสา จันทร์วิลัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายเกรียงไกร ดวงจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงไอลดา เชือดขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฉำหวาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายธนากร ม่วงเอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายภานุพงษ์ พันธุ์เสือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายเลิศมงคล อารีย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ปองละไม้
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงวิภาดา เกตุอุ๊ต
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา สายคำจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายชัยมงคล ศักดิภูเขียว

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายณัฐพร ทองเพียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี แย้มนุช
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงปวริสา โยกเกณฑ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงปยพร อ่อนนิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายวชิระ เทียงเต็ม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายวีรภัทร พนมพจน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงศุภสุตา แก้วเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงอังคณา สาเกตุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายอิสระ สระทองคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงนันทิชา เอียมฟก

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายนิวัฒน์ ปนตา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๘
เด็กหญิงพัชราพรรณ คนขยัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงพิลดา มาดกาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มทับทิม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายรัฐพล ภิญโญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายวรยศ ม่วงวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงวิภาวดี ดานำคำ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เกตุพุฒ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำลำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ คิวโก่ง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุพัชจิรา โคเกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุรชนา พานุกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงสุวรรณา นวมนารี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายอัมรินทร์ เอียมวงศา

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายธนกฤต บัวเข็ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สายบัวต่อ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ฟกแฟง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายณภัทรพงศ์ เชิดแสงแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงณัฐธริการ์ พุ่มสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายนพีพัฒน์ ศรีทามณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงนันธิดา นามิสา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ อินทรีย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายพนมวัลย์ เรืองอาคม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงพรชนก เข็มนาค
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงพัชราภา จูเปรมปรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์สังข์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายสรจักร หนุนนาค
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรรณโน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ เผือกผัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงอศิรา มาท้ายนำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงจณิสตา ดำรงค์ธวัช
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พุ่มหมัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายณัฐพล จันคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายทักษ์ดนัย จงไพบูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงธิติยา ถ่ายถอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงนันทิชา พลทามูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายภูริวัฒน์ ตุ่นแจ้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงวณิดา อินทร์พล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล สงวนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายสรธิญ จงนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายสิทธิพล อิมเพ็ง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ แหลมหลัก
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ใบบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายจิรพงษ์ กำเกิด
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วฟา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายชนุตร์ แสงทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงทยิดา อินทรีย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายธัญวัตร บริบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายบูรพา สมยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงสิริลักษ์ อิมเพ็ง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงอาลิสตา เพ็งจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ทิมรุญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายธนธรณ์ แสงอาวุธ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายธนภัทร แสงอาวุธ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายปุณณวิชญ์ กลินภักตร์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายพัน นวลเปย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา นุมตะขบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายสุทธิเดช คำสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงอธิติยา เริมฤกษ์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายศิวกร ศรีวิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอณัสนันท์ ชมโลก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงชมพูนุช โพธิตุ้ย

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายศราวุฒิ ฤกษ์ดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายรพีภัทร จันทร์แย้มสงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสวย วัดบึงสวย  

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงชุติมน มยุฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแหน

วัดปจจันตคารามวาสี
 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงสุนิศา รัตนพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยงเยืองคง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงเนวิกา ใบบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายไกรวิทย์ แสงเกาะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายกิตติชัย มายวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์สุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงพลอยชมพู สร้อยสุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายพันธกานต์ สืบพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายวรวิทย์ ผึงสถิตย์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายวัลลพ อิมเพ็ง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แหลมหลัก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายอนันตชัย เผือกพัตธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงกชกร สวนม่วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงวริศรา พวงพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงจิราพัชร ใจตรง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงธนัญญา คงคา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายนันธภพ อินสอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงรุ่งวิถี พลศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงวิภาพร ธนาดิฐวรกูร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายอดิศร สนโต

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงอารียา ใจมงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงเพลินตา ชัยโคตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายกษิดิศ พานิชกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ อุทธิยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายชัชวาลย์ ภารการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายนที พึงหวัง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายนวมินท์ ยินดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงบุษยะมาศ จันทร์สุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายปราโมทย์ เขยพุดซา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายยศธร ล้วนงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ คำใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายเอืออังกูร

้

จักร์มาสุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงกชพร ทองพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงกรกนก กรรณิการ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายกรวิชญ์ แสงเทียน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายกฤตธรรม โพธิแก้ว

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงกฤติยาณี สมพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทรัพย์สังข์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงกัลญารัตน์ เพือนบ้าน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงกัลยกร เกษตรศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิจจารักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงขวัญข้าว เพ็ชรไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงจันทกานต์ วรรณทิพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา น้อยหัวหาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายจิรายุ ช่างสนิท
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายจุลจักร จันทร์วิลัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงชนกานต์ จรรยานะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงชนัญชิตา แดงโชติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายชยพล สมบูรณ์สุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายชัยภัทร มาดทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๓
เด็กชายชาติอาชาไนย

สมหารวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายชินกฤต จอมคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กลุ่มพุทซา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงชุติพร นิมวร

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายญาณวุฒิ ทิมรุณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สระทองพิมพ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายณัชญ์วริทธิ

์

สมหารวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายณัฐกร ชุมศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายณัฐธนชัย แมลงภู่ทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ หาเรือนจักร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงณัฐวดี ชุมศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสมพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมพันโท
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายดนัยพัฒน์ ทะบาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายตฤณภูมิศิ

์

บุญประดับ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงทิฆัมพร แสนอุบล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายธนบดี จันทร์ส่อง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายธนะชล อิมเพ็ง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงธนัชชา บัวหลวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายธนากร จวนชัยภูมิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายธนากร โพธิเพ็ชร

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายธนายุทธ แปนมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงธัญชนก สุขแดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายธันวา ดูดดืม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงธิติมา ดีคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายธีรพล ใจธนาพิพัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายธีรภัทร ทองพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ พุ่มหมัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายธีรวัฒน์ พงศ์สุวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธีรเทพ อิมสกุล

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายนพดล ครุฑน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงนริศรา อุ่นเต่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงนฤมล สนเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายปฐมกฤช เอียมพานิชย์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายปฐวีกานต์ เมืองแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงปภาดา พิมพ์ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๒
เด็กชายปรวรรตธรรม

ราชรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายประเสริฐ สุขเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายปญจพล วรรณา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงปาณดา ปานะจำนงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายปยวัฒน์ รอบุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายปยังกูร เพ็งอ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายพงศภัค ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายพัชรพล ชาวหมู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายพัชรพล แสนสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายพัฒนพล สุภรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายพาทิศ แจ้งสวะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๓
เด็กหญิงพิมพ์พลอย สระทองพิมพ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ วุฒิสาโรจน์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงพุทธิมา บัวหลวง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงภคพร เสือจงภู
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายภานุพงษ์ พุ่มพวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงภูริชญา เพชรสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายภูวเดช ถินบาง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงมินตรา บัวศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงมินตรา บัวเข็ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายยศกร ร่วมเงิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ธรรมวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ นามมานะสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงรัตชิฎาพร รัตนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายรัตติพงษ์ แสงพลอย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงรัตนา บุญยิม

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงลักษมี สิงห์ชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายวชิรพันธ์ เสียงพานิช
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายวทัญู ทองปาน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายวทัญู วิรัชลาภ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงวราภร มีสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายวรินทร พิมยอด

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงวรินยุพา จิอู๋

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายวริศพล ลาโภ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงวินวิสาข์ แสงหิรัญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงวิภาวดี โทแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงวิรดา เกตุโต

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงศรัณยพร หล่อบุญเรือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงศศิวิมล กระแสร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ชัยภูมิ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายศาสนศิลน์ พิกุลทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงศิติญา เตียมชุมพล

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงศิรินยา ปานทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงศิริพร เชือสาย

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงศิหราวณีย์ ชมภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงษ์ชาเลือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายสมบัติ เอียมสอาด

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายสัณฐิติ บัวเข็ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายสิทธิชัย พุ่มนาค

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงสิริประภา สุขวัฒน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กหญิงสุกัลญาณี ใบบัว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงสุนิสา มูระคา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรณี เหมือนเพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงสุภนิชา อินชู

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายสุวรรณภูมิ ชัชวาลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงสโรชิณี สีใส
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงหรรษมน น่วมศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายอนลัส น้อยทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายอนุกูล ภูมิวิลัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายอนุกูล เพ็ชร์ดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงอาจรีย์ ถินบาง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงเกศินี ค้าไม้
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายเจษฎา แซ่ก๊วย

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายเจษธินันท์ ชัยชูโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงเนตรนภา ทังเรือง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงเปรมยุดา เจริญสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายเสกสรรค์ วงค์พันธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายโชติวรุตม์ สร้อยสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายกมลตรี เชือจันสา

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายกฤตมน บุญประสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายกฤษฎา พิลาวุธ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายกัมปนาท จันทร์ยี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองย้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อมเศียร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายก้องภพ คำใจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายคมสัน ศรีเขตการ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายคุณากร ทรงทรัพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์วิลัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงจาตุศร หนูเทศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายจิระภัทร เสียงฆ้อง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายจีราวัฒน์ พรมณรงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงจุฑามณี จันทะขิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงชนกวนันท์ เอมโอด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงชลธิชา พุ่มชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายชินพันธุ์ จันทร์ละมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายชินวัตร เขียวขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์สังข์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงฐานิตา บุญลอย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงณัชชา ทิมสูงเนิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายณัฐกิตต์ โกละบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายณัฐฐินันท์ นาเมืองรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงณัฐาวีรนุช มูลมัง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงณิชาภัทร สีแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายถิรวัสส์ พรมณรงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงทิพาพร หลำพระธาตุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายธนกร ทิพยธร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายธนทรรศน์ แก้วจวนตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายธนากรณ์ ดำสอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายธรรศ ธรรมการุณย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายธวัชชัย ช่างคิด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ลำเชือก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงธิชาดา พิพัฒน์จาตุรนต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ พิมพ์พวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายนคินทร์ คำอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงนนธพร โพธิหอม

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายนนธวัช หวลอารมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงนริศรา มันคง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายบรรณสรณ์ อินทวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายบวรวิช ชาญธนาภัทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายปภังกร ปานประทีป
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงปรีญาพร จันเอียง

่ ้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายปองภพ จิตรจามีกร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงปทมวรรณ ชาวสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงปานชีวา สิงห์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงปยชนก บัวหลวง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายปยดนัย ศรประสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงปยะชนก อิมเพ็ง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ ธรรมกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายพงศภัค ทิมเอม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายพงศ์ภวัน สิงห์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายพรหมมา นาคนิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงพลอย ธารผกา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงพิชญา แก้วสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายพุทธิวัฒน์ โยปง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายภักร์ธญพณศ์ พรมขำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยังเย็น

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายภูตะวัน ดมหอม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายภูวนาถ พุ่มพวง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายยุทธนา อินวรรณา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายรพีภัทร แก้วเคนมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายรัตนชัย ปานยิม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงวรรณภา โต้สุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงวรรณิษา บุญยิม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงสุรางคณา ปนรูป

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายสุริยะ ปนชาวนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงสุวพัชร อู่คำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายอครพล โพธิเพชร์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงอธิกานต์ ศรีประทุม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงอธิติยา เมืองเอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายอนันตร์ มันแนบ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายอนุพงศ์ ปานฉะนี

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ กล่อมอิม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ คำสอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ สายสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงอภิวันท์ ทองเชือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงอมลวรรณ โตอุ้ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงอรจิรา ฉันทะมิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ พานทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายอัฐวุฒิ ขันตี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายอัฐศราวุธ โตรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทรชิต
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงฮารุมิ อิมสกุล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงเก้ากันยา เคียนคำ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายเขมทัต งามสอาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายเจตษฎา สุสกุลจินดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายเฉลิมชน จันติบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงเณศรา สวัสดิมงคล

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงเนตรดารา เลียงวงษ์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ พญาวราปญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงกมลนิตย์ สวนแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สิงห์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายกวินทร์ สำเนียง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงกิตติยา แหลมหลัก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ไชยคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงณัฐนรี หาบหาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงดาวมณี แซ่ฟาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงธารทิพย์ สร้อยสุวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงธารารัตน์ อัศวะภูมิ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงปริณดา ครุฑอำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงปฐพร วีระไวทยะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายพงศ์พิพัฎ โชคเอกพิพัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายพรพินิต สะหะกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายพฤฒิพงศ์ เครือวัลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายพัชรพล เทพา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายวินเซนต์ สวนแย้ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายวิวัฒน์ มีเหลือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ เศษจัตุรัส
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายศรนรินทร์ จันทร์ละมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ กาญชนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายสรรเพชรญ์ บัวเข็ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายสิทธิชัย เพชรทราย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสุนิตยา บัวจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา เอมโอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงสุวิชาดา พิมพา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายจงรักษ์ เจือนาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงชฎาวัลย์ นาละออง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงชลธิชา พรมณรงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงธารวิมล ประพฤติถ้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงปณิตา มาดาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงปาลิตา กิงศักดิ

่ ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงพรรณิภา โสพันทิม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงรุจิภา หลักมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงวรรณดี แซ่ซิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงวริสา ดุสิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงสุภัชชา ดีบุญโน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

อินจินดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำโพธิงาม

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดวงอาทิตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายทัพพ์ ตามตะขบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงปริศนา แสไพศาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายภัสกร ชุนท่าไม้
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายมงคล กรีพัต
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๕
เด็กหญิงรัตนตนาวดี เซียงโหล

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายศราวุฒิ แก้วสีหาวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงอนิสา เขยพุดซา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายอรรถนิติ ทิมสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายเดชเดชา จอมกระโทก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายเท นรแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายเอกธนัช ชะโหมตะคุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภูมรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายณัฐพล เจิมขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายกฤษดา แกมนิล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ เหล็กเมฆ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายธนพล สาหลี

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายนติพล บุญประดับ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ปนสมใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงพรพิมล สีมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงมณฑา ประทุม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงวรรณภร กรรณิการ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายวรวิชญ์ วันอ่อง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายวิทวัส ทองเทศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายอรรฆพร เทพศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงอิสริญา พัดภู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายสุทัศน์ มีคุณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงกุลจิรา อ่อนหัวโทน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงกุสุมา เกิดสิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงชฎาพร รุณเกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายชนาธิป แก้วสีนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายฐนพงศ์ เพ็งปาน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ลอยฟา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ กอกุม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายณัฐภัทร สังข์บัวแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงณํฐรินีย์ ชูเกียรติวัฒนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายธนภูมิ เข็มพล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายธนินกฤษ รืนรักษ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงธันยชนก สุมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายธีระพงษ์ หงษ์อินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธเนศพล อุ่นทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ยิมเทียน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายภูมิภัทร พลเลิศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชะยันโต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงมานิตา บรรเทาใจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงรัตนา ม่วงสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายวรากร บุตรหล่อ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายอณุศิษฏ์ พิเศษฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พลชนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายอิศลานนธ์ โมรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงเยาวพา ลุมมนตรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวานา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงชลธิชา ธัญญาดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์นัด
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายตรีเทพ ฉลวย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายธีรพันธ์ บัวภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงนฤมล กรอบทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายรชต ดีพลภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงอรัชพร นิมานะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายแฝดพี

่

พึงสถิตย์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา อังกาป
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงนลินี ก้อนดิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วสีนวล
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงเสาวภาคย์ คำมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสุริบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงนุจรีย์ วัยวัต
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงพิยดา พยัคภาพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายกิตติ นิรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันแก้ว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงธินิดา บัวคล้าม

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายนพรัตน์ วินิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ พลมาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายวรรธนัย สำอางค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงวรรัตน์ กลินบัว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายวิทยา ใจชนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายวีรชัย ไตรปฏก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ คนกล้า
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงสริพร ขอบเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายสหรัฐ มิงมิตร

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงอนงค์นาฏ ขวานา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายศุภกร ไชยชนะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงอภิญญา จ่าคิม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายกรรชัย พุ่มทับทิม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงณัฐฐา โพธิแปลง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายณัฐพล ประจุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แท่นมณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายนพดล จันทร์เอียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายนัทธพงศ์ เพชรรี

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงพราภรณ์ ศรีเสน่ห์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงสุนันทา นิมสี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงสุพรรณี ขุมเงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายปยพัทธ์ พานมัง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายรุ่งเจริญ ศรีอันยู้
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญนิฉันท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายเจษฎา นวนจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายกิตติภูมิ ทุรันไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงนันธิดา อาคม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทับเอียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายมินทดา สุนแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายยศธร กีฬา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปริมาณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงแพรวา พยัคภาพ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงจรรยพร รอดสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มิงขวัญ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงนิสสรณ์ พินนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงพัณณิตา พรมพินิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงมาริษา เกิดพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงอภิชญา ใจชนะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงอริสรา กลัดจิตต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ เพิมสุข

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายภัทรกฤต กุลอัศวรัชต์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ สารา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงกัลยา พงษ์พจน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงขวัญชนก บัวผา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงจันทกานต์ มะลิปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงจันทร์นภา บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงจินดา สีระสา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายฐานันด์ เนียมเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงณัฐกรานต์ ทองแห้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายณัฐพล วังกะโสก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายนรากร ยังสนิท
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงปนทอง สีระสา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายปุณณวัฒน์ บุญยง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงพักตร์ธิตา ใจอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงภาวิณี เทียนจัตุรัส
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงภิชญาภา บัวบังขัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายวาคิม ปอมงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงศิรินญา จันทรเทวี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายสิทธิชัย สิงห์รอ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงสุชานันท์ บัวจันอัด

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายอภิชัย มีบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงเกวลิน ยังสนิท

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายขจรเกียรติ ญาณปญญา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายชณาวุฒิ เรือนมูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงมุทิตา เคียงคู่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ เคียงคู่
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายศุภกิจ ระบือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงสุชาวดี ญาณปญญา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงสุวิมนต์ สุขมา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงอำพร ทิมรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายเอกชัย ไทยเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายชัยธวัช ญาณปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายธีรพงศ์ วงศ์พลาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายธีระพงษ์ ท่อนกระพี

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใบเงิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายปวีณวัฒน์ คุณศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายวีรภัทร แสงนิล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงกัญญาณี นุชโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย ใจตึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มหาภาส
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงอรจิรา แสงทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงเหมือนฝน ยอดชัยภูมิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีสัจมงคล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นนทธิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายณรงค์เดช นนทธิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ มีจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายธนาคร จิตรแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายนรากรณ์ แสงเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชือทหาร

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สุนทรทิพย์สิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายวรพงษ์ มะโหธร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงวิริยา มะโหธร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายสถาพร เทียนสัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงสิริพร โยกัญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายกิตติพงศ์ กระเบียด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายฉัตรชัย พรมเขียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายชานนท์ พุ่มดวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ นาวา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายนพดล เชือกสิการ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงปณิดา อุปนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายรณพร ประสพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายรัตนากร โกเมศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายสุภฤกษ์ แสนบุญมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงอรไพลิน ประสพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สมนึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ทิมทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายนิธิกร มณุจำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงกฤติกา ชัยช่างชิด
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๖ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายถิติพง แฉล้มลอย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายสรศักดิ

์

คมปราด
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายกฤษณะ ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงกิตติวรรณ เชือเถาว์

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ อุบล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงฉัตรพร บุญยังรอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายชนาธิป ประจง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายชรินทร์ ฉิมพลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายณภัทร ชะยันโต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ประมวล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายดวงเฉลิม วัดงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายธนกฤต ประมวล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายธนกฤต สร้อยบวบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายนพรัฐ ผันพักตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายนันตชัย ราชา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงบุณยานุช ผิวผ่อง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายปภาวิน ครุฑน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงปยากร ปลุกเศก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงพรนิภา เทพทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายพัชรพล ปกษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงภัครพร เหมันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปญสุวรรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายวงศกร เชือเถาว์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงวริศรา ประดิษฐ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายวรเมธ ประสมวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายวสันต์ มีบุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงวันนิสา ประชัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงวิชาดา ไต่ถาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายศุภกร พุ่มเทศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ผิวแดง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายศุภโชค ทรัพย์สิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงสุนิษา ทุนกอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายสุรชัย แย้มแสง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายอนันดา ประชัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงอนันตญา ปกษี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๗ / ๑๔๕

้
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สท ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายอนันต์สิทธ์ ขนเพ็ชร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายอนุรักษ์ เชือเถาว์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายเอกนฤน อินทร์หอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายกิตติภูมิ มณเทียร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายจุฑาธช วงค์ราษฎร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายดนัย ถนอมจิตร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ แผลงฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงอนัญตญา ประดับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงอรวรรณ จันทะบัญฑิตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงพิมญ์ณิชา กฤติธีสุตนันท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายวีรวัฒน์ บัวอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๖
เด็กชายอภิพัฒนศักดิ

์

สร้อยสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายนครินทร์ อ่อนสำอางค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงศกุนตลา แก้วผลึก
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงสุวิสา คันธนู
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายสิทธิรัตน์ ปราศรัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายหัตถชัย เปาเศก
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายเกรียงไกร ประชัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายกิตติพัทธ์ ช่างเจรจา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายคณาวุธ สุนทรวิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายจิรภัทร์ ปนเสือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงจิลลาภัทร ท่าชัย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายปาระมี ท่าชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายพุฒินาท ทางประโยชน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงวันวิสา ฉิมพลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายสรยุทร์ สมคิด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายสิทธิโชค สมปอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายเสกสรรค์ ขอบเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงภาพิมล มะโหธร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา นะรากรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ แจ้งแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงกรวรรณ หว่างพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงพิจิตรา นุมัติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายภูวดล แจ่มแจ้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายภูวนัย แจ่มแจ้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๘ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายยุคสยาม นุมัติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายกรวิชญ์ นงนุช
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายณัฐนันท์ พิมเสน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงกณิกา ขอสุข
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงศิริวิมน ทิงชัว

้ ่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงชลธิชา คงชม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายวรเมธ ทิตา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๗

นายฉัตรินทร์ ศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๘

นางขจาริน ศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายชัยชนะ ทับทิม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายชัยชนะ อ่อนศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายมนัญชัย หนูปลอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายอภิวิชญ์ วงค์โพธิสาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายธนพงศ์ รุ่นเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงกชพร ประดิษฐ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงกชวรรณ อุ่นเรือน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงกรวรรณ ใจอัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายกฤษดา กล่อมกลำนุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายจิรพัส น้อมเศียร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปาแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายณัฐสรณ์ ทองคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชัยสงค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายธนกฤต สอนขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ จวรรณะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายธีรเดช เนาวพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงนราพร ปกษี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงนิชนันท์ เหมันต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงปภาพินท์ หวลระลึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายพงศกร วงค์เวียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๔๙ เด็กหญิงพรรณนารายณ์

ชมเชย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงพันนภา บัวผัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายภูริณัฐ หินอ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายยศพัฒน์ จอมดวง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยนุรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงวรกานต์ อบเชย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๙ / ๑๔๕

้
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สท ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงวีรวรรณ นพนรินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล คำมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายศิริชัย อนุกูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ นามท้าว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผสมผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

อนุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายอริญชย์ อ่อนละมูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายอริยพล เปรมวิชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงฐิติมา เมาสาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายภูบดินทร์ นพนรินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายวันเฉลิม อุ่นใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายสิทธิชัย มณเฑียร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายสิทธิพล คะนิมิต
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงจีราวรรณ วงศ์ศรัทธา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงชวิศา แขกเสนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิทธิกัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถ่ายถอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงกุลนาถ อาธิวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงงามจิต เห็นอยู่
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายชนายุส วงค์กองแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงชนิษฐา วงค์ก่องแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงฐิติมา หินหล่าย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงณัฐชยา ปาระปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายธนดล สายสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงธาริกา บุญทองอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงนันท์นภัส อ่อนเตียง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงปริศนา นอบนพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงปณณิกา บุญมาจา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงมณีประภา มหาพงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงรุ่งศิธร เต็มพร้อม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงวนัชพร พิริยะเสถียรกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายอุดมทรัพย์ กันบัว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงเวียงพิน หินหล่าย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์ยศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ขอบทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๐ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ใจรัก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงวิภาดา ดวงเดือน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงศิริพร ยะจ่อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงศิวาพร ชินพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายสุนทร วงศ์พันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุภัชชา สายอินทจักร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงสุภานัน มะโนวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายเสฐียรพงษ์ สุวรรณเอ้ย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายกัมพล ศรีสำรวย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายชูเกียรติ ประทาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกระทุม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายณัฐเกียรติ ภูถมทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงปวีณา ปาระวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายมิถุนา กาสาวัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงรัชนีกร ทองบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงศิริกานดา ลีลาศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายอัษฎาวุธ รินนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงกรกนก พรมเมศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงกษมา อินทร์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายกิตติพศ นาทะทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายชาญยุทธ หาญณรงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงวาสนา ตะยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายกฤษณะ กาญจนสุวพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายณัฐกานต์ หาญฮึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายศุภวัฒน์ ไชยวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายสรณ์ แหงมดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายอนุสรณ์ วรรณษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชวนจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ เสาบุญเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ มิงขวัญ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงพรรณี ลับแล

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงวาสนา ใจวัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายสรณ์สิริ ห้าวหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายอภินันท์ วงค์เครือคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายเจษฎา ฟกแฟง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๑ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ขอบทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายกัสกร ยาปวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ กล้าแข็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงตวงพร พลคล้าย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายทักษ์ดนัย นันตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายธนกร ประหวัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายนรินทร์ กล้าแข็ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงนิตยา ศรีสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงนิพาพร จำปาล่า
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายปฏิภาณ อ่อนละมูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๕
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ เจริญเศรษฐพงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายพสิษฐ์ บุญประดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงพัชราพร ไกรสรเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงพิมพิศา ยุติธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชะเอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เร็วไว

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิชา

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงลลิตา มณโฑ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงวรัญญา คะเณนึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายสมชาย บรรดากาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิขาว

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงสุมาลี สุขนวล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ฆะวีวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายอดิรุจ ภักดีศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงเนตรนภา สุมาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงกาญจนา ต๊ะแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายจักรภัทร ชัยชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายธราธิป ลินสา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลาดใหล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายพีรพล บัวประทุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายพีรพล วงคุต
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงสุวรรณา เมฆศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายเฟาซี หลวงหนิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทำบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายกฤษฎา ทิศหน่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทัพจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายกิตติกวินท์ มัทปะโม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายชานน ชัยคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายธนกร ขยายเสียง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายธาวิน บุญคล้าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายพีรวัช เทพพะวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงรุ่งรดิศ น้อยคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายสุภนัย สมปุก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงอัมมิกา ทานะขันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงเมธิกา ดงดอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หอมรถ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายธนกกฤต หนูวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๒ เด็กชายประพัฒน์เจตน์
สำเนียง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๓
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ จันต๊ะมูล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายอุดร เหล่าทับ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงเกตุวลี ชำนาญหัตถ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เถือนกวา

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงจีรพร โตวิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงธนาพร สาแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงนภวรรณ วรชินา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงสุภัสสรา คำประดิษฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๑

นายสมบูรณ์ สอนปน
๑๖/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา วังจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา โชติระวีดีเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายบัณทัต วานิชวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรสงคราม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายยศกรณ์ นุ่มน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายยุทธชัย พวงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา สาระรักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงชนิตา อินทรีวิโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีสมประสงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายวรายุทธ์ แย้มพยุง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายธนพนธ์ อ่อนใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายยอดขวัญ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายสุธี หอมบุบผา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงนงนุช นะที
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายนภัสรพี พ่วงมาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายประสาร ยิมเพ็ชร

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายเขมนันท์ มันคง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายเอกรัตน์ นนทประศาสน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายจักรพรรณ วันสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงจีรนันท์ กัดจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายสมใจ ใจปง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายสุนทรพจน์ อำนวยโชค
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงอรอุมา นาฬเก

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายชาญวิทย์ ชืนชม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ แนมมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงนันทนัช แต้มครู
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายออมสิน ฉิมสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายเกียรติปวุฒิ รืนเกษร

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

กุฏมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงภาพิมล เหมือนหมอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงมนรดา วินิจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงกรกช สมบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายจิรายุ คงคล้าย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายพงศ์เทพ ตองอ่อน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายกรเทพ กันทาแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายกิตติธัช จุไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาถิม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงจณิดตา เหล็กทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กรรณสูตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายชัชวาล เมืองแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายชัยเชษฐ์ อย่าห้าม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายชินวัตร น้อยนวล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายณัฐพล ภูมิลำเนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งโรจน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายธนกร ชัยนุรักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายธนพล ม่วงเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายนฤดม วงค์ปน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงปทุมพร จำนงค์ภักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงพรไพริน สุขมาก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายพิษณุ ถาเปนบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายภาคภูมิ จำนงค์ภักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ กุลมณี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงลินรัตน์ดา มนาคม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงวิธิตา จำนงค์ภักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงวิภาดา จุลเกตุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายวุฒิชัย ยีญวน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงศิรินทรา นุมัติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายสหปญญา เงินมูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายเจษฏา ชินพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงเพชรีพร กระดิง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงเมธาวี วงศ์วุ่น
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายเอกปวีณ์ ชุมศาสน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ปง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๕

นางสาววงศ์เดือน ใจมิภักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๖

นายศิริวัฒน์ แก้วขาว
๔/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๗

นายธารินทร์ กาศร
๒๘/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๘

นางพัชมน เมืองศักดา
๑๙/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงกมลศรี พิทักษ์วงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงจินตหรา มะเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายธนกฤต รอดเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายบัลลังก์ เปงดิบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงประภาศิริ มีบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายภาณุพงษ์ ยะมนต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงวรรณนา แสนแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงสิริกร คล่องตัว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา ยะมนต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงสุพิชชา สมวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายสุวินัย มีบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายโกวิทย์ บัวนาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายดลธรรม ติบนา

๊

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงฉัตรสุดา พรมกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๓
เด็กหญิงทิพย์ทาวัลย์ แผ่นศิลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายนฤเบศร์ ขวัญวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายปวริศ สิทธิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงปยะมล สังข์กลิน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงภัสสร สอนศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงรัชพร รักษวรรณา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายวิทวัส บุญเกิด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายสุรพักต์ บุญประสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงสุวรรณนา ริรัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงเจนนภา จันมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงกรวรรณ เกิดแพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงกิตติมา แสวงลาภ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายคเนตร อินทร์หอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายจุริรวัตน์ ทวีรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงชนาภัทร ถาอ้น
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายธนดล เลาหมู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายนพอนันต์ ยาน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายปฏิกรณ์ แสวงลาภ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายปฏิการณ์ แสวงลาภ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงปมนภา ทิงชัว

้ ่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ยาน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายพีรากร บุรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงวรกมล ทำความชอบ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายศรายุธ ซึมซาบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายสุทธิกานต์ ปาแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงสุธีรา ยาน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายอดิชาติ สกุลรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ทวีรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ผัดวัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายถิรพล เทียมยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ กำเหนิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงจิราพัชร มะโนยาน๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงพันธมน วงค์ลอบ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายศุภกร สินเฉ้า
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายศุภวัฒน์ มาจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงกรพินธ์ ทิพย์ฉัตรสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร ทุนมาก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายธวัช ยาน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ โชติกพันธุ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงพุทธวนิดา บูรณารมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายรวิสุต แสวงลาภ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายวุติภัทร จันมะณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายอดิศร นุ่มนวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงอรนิภา อินเรือน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงเนตรนภา เมฆกาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงจิดาภา เชือสิงห์

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายปรวรรตน์ ขุนบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายนฤสรณ์ ดงดอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายภาณุเดช ทับเปยง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงชัชฎาพร อ่อนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงญาณิศา นัดแบน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายธีรชาติ ทันรส
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายพีรวัช เตือนสติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงสุชาวดี แพงมาก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงสุทัตตา นัดแบน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงสุนิษา คำยวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงปนสุดา คชพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ทรัพย์พร้อม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายณัฐกมล เถือนถำ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายธนู อินทรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร พวงดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงพัชราภา เถือนถำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรัพย์พร้อม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายพีรภัทร เลพล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงภัทราภา ขุนเพ็ชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงมนต์ธิดา พ่อศรีชา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงวารุณี มะทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ประทุม

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายสุธิราช ทรัพย์พร้อม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายอธิชา ประชัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงอธิชา เชือไทย

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๔

นายวิชัย สุระพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๗ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายธนา นาคสวน
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายธนกานต์ นาคสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายธวัชชัย อุตรพันธ์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายธนพงษ์ จุ่นคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายวีรภาพ ศรีสุวรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงจิราณี จันทร์นิม

่

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงจิดาภา รุ่งไทย
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงวรนุช ฝกบัว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทัพไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงเกวรินทร์ ชิราวัฒน์
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงสองเมือง ผิวศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาเหว่าทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงนาฏยา โพธิขาว

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงปาริตา บุญธานี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายพิธิวัฒน์ จันทร์งาม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงรัชนีกานต์ ไตรเพ็ชร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงวริศรา ดวงวิลัย
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายวุฒิเมตร พึงสถิตย์

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายสายฟา มาคำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายอภิชัย ไตรเพ็ชร์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงกชวรรณ รัตนแย้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิมุกตาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายชลัมพล สมบัติธีระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายณัฐพล โพธิรอด

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์เชือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายปติ แสงศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สมเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงพรทิพา เพ็งยิม

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายพัชรพล บ้านกล้วย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงพัชรีพร คำเทียง

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ รุ่งเรืองเกษมสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงวันธิตา วรรณบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงสาวินี ธูปเอียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงสิริประภา ปนเปยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงสุนิตา ไก่แก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายเตวิช พูลสังข์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายเสกสรร ชาญยา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงแพรวา บัวแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรรณา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงญาณิศา พุ่มชา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายณัฎฐพล สืบจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ แก้ววิหก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ม่วงคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายปญจพล ภู่พัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายพงศภัทร์ กองศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายพงษ์ณรงค์ บุญเกิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงภาวิณี หอมบุปผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายสิทธิโชค น่วมเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายสืบศักดิ

์

ริษบิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายสุเมธ เรืองขำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงกุลนิภา ลำจวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงจินตนา ยิมเปย

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงจิรพรรณ ไตรเพ็ชร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงชุตินันท์ นิลจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายธนภัทร อินต๊ะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายธนากร กล่อมจาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายธนากร ยิมปน

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายนันธวัฒน์ คำเทียง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายพงศกร ฮ่วนสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

บัวกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงสุนิษา บ้านกล้วย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา อวยพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงอรัญญา ชาญสมาธิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา โคตวิชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงฐิดาภา ธูปเทียน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงณัฏฐริกา พงสะพัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทับทัน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ รอดเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงวริศรา สุขหล้า
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายสุทธิกานต์ ธูปทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายเตวิช ศรศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงพณิตา บัณฑิต
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงจริยา สร้อยวงค์คำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีประยูร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พวงสมบัติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงชนิสรา ฟกเฟอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงณัฐพร ฟกโต
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงลดาวรรณ เพิมสุข

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล ทองปรีชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พอกพูน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงอารยา ดาเพ็ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายเตชินท์ กลัดกมล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายจิรเดช สมดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายชาญยุทธ นิลจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายตนุภาพ ปนสำลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายพฤฒิพงศ์ คงพูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายพิริยะ ยะมนต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายศราวุฒิ เอียมเขียน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงศิริพร ท่าจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทับยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีจักร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายธนาภัทร พันธ์ศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายธำมรงค์ แก้วทุ่ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายนภดล จันทร์เชือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายปวริศ นาคประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายสังสิต ไกรทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายสิทธา เอียมมา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงสุฐิตา นาคสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายอดิศร ยาทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายอุดมโชค เพ็งเสงียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เกตตาพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชร์วิเศษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายกรกช อยู่คอน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายกฤตพณ บัวผัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงกฤตยา แสงสาน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายกฤษฎา อินหล่อ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายกฤษฎา เกิดช่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายกฤษดา ประจงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายกฤษดา แจ่มศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงกาญจนา ปานบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงกาญจนา เจียะประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทิมทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญชู
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายก้องภพ เมฆพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายคุณากร คำเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายจตุรวิทย์ นักสิทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายจักริน มีศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ พรหมเกิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายจิรภัทร บุตรหล่อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

อินบุตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ชูโฉม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงชลนิชา บุญมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงฐิติมา เกตุขาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ ไทยลี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ สำเภาทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์วงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายดุลยชัย คำบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายธนชัย แสงจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายธนพนธ์ บุญธานี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชูสุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงธนัชพร วงศ์อภิรักษ์สุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายธราวุธ มีสุโข
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญชู
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ คำบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายนภดล คำบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายนราธิป มณีฉาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญเชิญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงนลินี พุ่มกุหลาบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายนาวิน แสงตะวัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงปณิตตรา ผลวัฒนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงปนัดดา กองกัญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายปราโมทย์ บุญมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายปรเมษฐ สุขมัน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงปาริชา อินทร์ปรางค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายพนมไพร บัวทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ พุ่มมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ ช่วยเพ็ญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงพิราวรรณ ปานมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายพิษณุ มาสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายพีรกิจ รอดคง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายภารดร พึงมีสุข

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงยุวดี เหมือนนามอญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายรพีพันธ์ โฉมอัมฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงระวิมล ปพพานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงรัชกานต์ วรรณบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ กล้าแข็ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายวันชัย ปุญญพันธุ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายวายุ เขียวมงคล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายวิทวัส น้อยคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงศศิชา เอมรัฐ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายศิริชัย คำเมฆ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายศิวะฉัตร เกตุขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายศุภกร พึงเพิง

่ ้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงสุภมาศ มะลิวัลย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสุภาวดี แสงลำดวน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายสุวรรณชัย สวัสดิรักษา

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงสไบทิพย์ มันคง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงอนันตญา มันอ้น

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายอนุชา ช่วยงาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มันคง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายอรรถพร คุ้มสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงอินทิรา พุฒฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายเกริกชัย สุวารี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วงค์ชมภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคชม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายเจษฎากร ประหวัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายไตรภพ ลิขิต
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงวันนิชา กล้าแข็ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ประจง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์พัก
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงณัฐสุภา พูลลาภ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงศิรินภา คำทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายสุขภัทท์ ปญญาอักโข
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงอังคิรา สุขสัมพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายอุทัย คล้ายบุญโต
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ภู่เอียม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายจักรพรรดิ ฟกแฟง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงจิดาภา พุฒฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงชญาดา ศรีบัวทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงชนันญา ทัยบุตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มีสุโข

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายณัฐกร ประจง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงณัฐวิภา ศรดอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายบัญญพนต์ จงกลม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๑
เด็กหญิงบุญญารัตน์ มีเกิด

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงปวีณา คำบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงปาลินี พรมชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงปยะวรรณ์ ยมนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา เล็กสถาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เมืองศรีพรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายพีรวิชญ์ พุฒลพ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขอนดอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายภูรินทร์ ขอนดอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เกตุขาว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายสิทธิชัย สายต่างใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงสุชาดา แกล้วกล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงสุชานาถ แจ้งสว่าง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงสุฑาริกา จันจีน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงกรนันท์ ประดิษฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๖
เด็กหญิงกาญจนาพร ผาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายกิตติพัศ เกตุแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายคิมหันต์ ทับคล้าย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายจารุภัทร สืบรอด
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงจีรภัทร สวัสดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงชนากานต์ พรมอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายณัฐพล อยู่คำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายธนากร กลำบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายนธี กรรณิกา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายนพวัฒน์ สุขหนุน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงปนัฐดา รอดแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงปยพร บุญมัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายพีรวิชญ์ สุบินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงภัครินทร์ ชูภักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงมณฑิรา เกิดทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงมาริสา ทองหล่อ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงรินรดา คำบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงวรันญา พึงเพิง

่ ้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายวรินทร มันคง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายวิรัตน์ กล้าแข็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงศรุตา จินะโสต
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงศุภสิริ จันจีน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายสวนปาล์ม ศิริประโชติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงสุชาวลี สุวรรณนาค
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงสุพพัตรา กาญจนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๑
เด็กหญิงสุพิชญานัน สุบินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชูจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์เรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายอดิศร พันธุ์ไผ่
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอรสินี อนันตะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เห็นสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายจักรี บุญธานี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงจิราพร คำมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงฐิติญาพร เปนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่เอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

จันทร์เดช
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงทิพย์สุมนต์ ประดิษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายธนภัทร เชิดชูไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายธนัชชา นามวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงธารวิมล ขอนดอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงนันทกานต์ รักถึง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงนิภาพร ยุระยาตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายภัคพล จิตนิยม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ หลวงนุช
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงรมณียา อิมขุนทอง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พงษ์สุระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงวิชชาพร อินหล่อ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

เหมือนจิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายศิววงศ์ เปลียนพิทักษ์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายศุทธวีร์ ช่วยเพ็ญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงสิริกัญญา คำเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงหัทยา นาคมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายอดิศร มันคง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายอภิวัฒน์ อุรารส

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายอำนาจ นกเพ็ชร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายเขมชาติ สมบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

วัดแม่นำ  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เข็มทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ อบหอม

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายณัทพงศ์ สิงห์โตทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงตรีรัตน์ จันทร์คต

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ สอนคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงบุษบา ทองนาค

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายพัชรพล อำจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงพัชริญา คงรักษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายภัทรพล อินเจือจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงวิภาพร พรมชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงสุชาดา สีคุณแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

สินสถาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ พินิจเกสร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายเดชณชัย จันทรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงเนตรดาว โทนสังข์อินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงกมลชนก บุญธานี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญญา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา อิมขุนทอง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายสุธาเทพ ทองน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายกัลตชาติ อินหล่อ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยมงคล
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กชายธีรธันย์ ธานีวัฒนาพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงนราพร เสือภู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กชายณัฐฐินันท์ น้อยถนอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กชายนฤเบศร์ ยิมเพ็ชร

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กชายมิงมิตร

่

แก้วดวงจิตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายยศพร เชือประดิษฐ์

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงสุทธิภัทร พุ่มปลืม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงสุธินันท์ บุญเส็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายอานนท์ รู้รอบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายอิสรา ลอบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายนฤนาถ พันธ์เชือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา กิงทอง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายอริยะ รักแย้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายโรจนรัตน์ คนเทียง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงณัฐชรินทร์ แพรบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ปอมวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงจิตสุภา แสงฟา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายภูวนันต์ พันทิโกทา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ลินจี

้ ่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๔

นางสาวอรยา บัวลอย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายธนาธิป ทองนวล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงทิพาพรรณ พูลศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงทีลาวรรณ ทองอุไร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายนครินทร์ เสือแหวว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงกนกพร พงษ์สุวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ต่างถิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา มากยิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กชายกฤตภพ บัญฑิตเจริญกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงกฤติยาพร ชูจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงกัญจนา ศรชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพ็งยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กชายกิตติธัช แก้วประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายกิตติพันธ์ อ้นเล่ห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงกุลณัฐ บุญเทศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายคมกริช ผกามาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายคุณากร รักษาปา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ เอียมปลัด

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กชายจามร ยังยืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงจิณณพัฒน์ จูโล่ห์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงจิตตรา กระจง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงจินดาหรา ปนสำลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองหล่อง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงจีรนันท์ เลือนลอย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงจีราภรณ์ เกษรจรุง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายจุลจักร จันทร์อิม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงฉัตรรดา ประพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายชนาธิป ยอดเกลียง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายชลชาติ มันอ่วม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กชายชลธาร อยู่คอน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายชลธาร อินธิเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงชลธิชา คชาธาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงชลลดา แสงพันธุ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายชินวุฒิ ยีห้อคง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายชิษณุพงธ์ คำภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงชไมพร พรนวม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงฐิตา อ่องเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ทุมสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงฐิติมา ทิมแย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายณฐพงศ์ จันทร์ทิม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายณทพัชร โกกิลาวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๗ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงณราพร นัดชืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองมาน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กหญิงณัฏนรา กุลทนาวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กชายณัฐชนน เผือกงาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ครุฑจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายณัฐนนท์ ทองศรีวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงณัฐริกา ทับทิมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ท่วมจอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงณัฐิยา กันธายอด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ผู้มีสัตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงดนิตา กมลมิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กชายดุลยวิทย์ พุทธรัตนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายตรีวุฒ ครุธทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กชายทวีไชย์ เอียมทองอินทร์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายทองพิทักษ์ ปรีชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงธนกมล อินสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายธนกฤต ศิริประโชติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายธนธรณ์ สายทับทิม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายธนพร สุขฟอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ มังมี

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายธนวุฒิ ยิงรู้

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายธนัชชา เชือหนองปรง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงธนัชชา เอียมทอง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงธนัชพร ปนเกตุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายธนโชติ สังข์วงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงธมนวรรณ เชยวัดเกาะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายธราพงษ์ อินจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ พึงวงศ์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เชือประดิษฐ์

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายธีรชัย ฟกเฟอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายธีรพงษ์ เฟองพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายธีรภัทร ไก่แก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ พิณดนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

สืบจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายนนทกร มะเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายนพสิทธิ

์

หลำสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงนรินดา คงพูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงนฤสรณ์ จากผา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงนลินนิภา เพ็ชรนิล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายนวภพ ประฐม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายนัฐพงศ์ พรมมัน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ทองอิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายนำชัย เชียวชาญ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายนิภัทร พวงพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ แจ่มนารี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เดชแฟง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ ครุฑชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงบุษกร อินทร์สอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายปฏิภาณ บุญกำจัด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายปฐมพงศ์ ลอยเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายปฐวีร์ แก้วบุรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงปณตพร จันทร์เวียง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ ทองรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงประกายดาว คำบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายประวิทย์ อ่อนกล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ บูรณะพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายปวีณ์กร เคลือบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงปานชีวัน ทิพย์ปนวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร เปลืองศรีรัมย์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายปติพงศ์ คงอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงปยะพร โล่ตระกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงปุณณดา อินจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายพงศ์พันธ์ แสงทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายพรหมชนก คำเทียน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายพลกฤต บ้านกล้วย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายพัฒนพล พรหมชาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงพิชญา สุขสัมพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงพิชญาภัค บุณย์เสริมส่ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ หอมหวาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงพิราวรรณ อำเคลือบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงพิไลพร นุชปาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายพีรพงศ์ ครุฑธา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจทิม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงฟาใส บุสบัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงภัคคิณี แจ่มโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายภัคนันท์ วันทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ปุญญประภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายภูธเนศ ตุ่นแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายภูผา เนตรบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายภูรินทร์ เทียมจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายภูรีภัทร เมฆนิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายภูวดล โตจริง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายมงคล คุ้มสา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

ฤทธิสวาท

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงมุชิตา นัดชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงมุทิตา นวลคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายรชต หาคำจารย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายรชานนท์ ศรีเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงรดามณี ทัพไทย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงรวิสรา พูลนิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ รัตนสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ เข็มพล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นุชปาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงรัชนีพร กลันประเสริฐ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เอียมทอง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงลลิตา มณีรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายลัทธพล ยิมรอด

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายลือศักดิ

์

อินทร์เพชร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายวงศธร ครุธหนู
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายวชิรพงศ์ วังสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายวทัญู พรมประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงวรรณภา พุฒสลัด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงวรรณวิสา คุ้มสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายวรวุฒิ น้อยอำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงวรัญญา มิดชิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงวรัญทยา จันทร์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายวันชนะ ทับทิมทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงวันวิสา ศรีนุช
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงวารี พุฒหอมโพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายวิชญ์วรนน เนียมน่วม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายวิชาญ เอกพาพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายวีรภัทร สุทธนันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายวีระภาพ นวมบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายวุฒิชัย ทิมแย้ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายวุฒิชัย ปานทุ่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายศตกมล หมืนรักษ์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์ศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงศศิประภา นุเวที
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายศาศวัต ขวัญวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายศิริชัย เชยวัดเกาะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายศุภชัย โตพันธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงศุภิภา อนุเคราะห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พุ่มชุ่ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายสันติภาพ กาญจนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงสิดาพร ท่าจอหอ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เรืองขำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายสิริศักดิ

์

บุญราศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงสุขสัน รักท้วม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงสุชาดา ทองคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงสุชานาฏ เจริญชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขกรีดิษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ ศรีดำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงสุธินันท์ ค้าจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงสุปญญา โตแหยม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงสุพัชญา โพธิรุณ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงสุภัสสรา คำเมฆ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงสุมินตรา นิมลพ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงสุรินทร์ญา แสงผิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายสุริยกมล นำพา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงสุวิมล เลิศแตง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงสโรชา คงยอด
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายหงส์หิรัญ อำเคลือบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายอติกานต์ อยู่เชือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงอรนาฏ อ่อนสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงอรพรรณ ชะยันโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงอรพินท์ ถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายอริญชัย สุขกำแหง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงอัยญดา เสือจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายอานัด คำเทียง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงอารียา กาฝาก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงเกวลิน อิมเขียว

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงเขมินทรา โพธิคง

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

อนันตะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ทุยทิพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองนามอญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงเนตรอัปสร สังข์วงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันตี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงเมษา ชูรักษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายเสกสรร อินทร์พรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายทิชานนท์ บุญเหลือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงพรไพลิน โตพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พันธุ์สน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายวรายุส ทองยัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงกนกพร อุดมจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายขวัญเมือง จันทร์เพ็ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายชาญทิพย์ เรืองกัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ จันมณี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายณัฐเศก ช่างชำนิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญมัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายพีรวิชญ์ กลางวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงมนัสชญา ไก่แก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงสุกฤตา เขียวพุต
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงสุรีย์นิภา รักเสนาะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อ่องเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงวรรณณิสา แหยมน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายวันชัย ฆ้องหลวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายวัลลภ แหยมน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงญาณิศา แก่นยางหวาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายพีรกานต์ มุทาพร
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงอรพิน เสือไว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายธนพนธ์ พลอยทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายศรายุธ ดีเรือง
๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ กิติรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายธนกร บุตรช้าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายภัทพล สายจีน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายนวนพ พันธ์สร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงทราย บินซันดิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงตะวัน ชูหน้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงณัฐมน แย้มวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงปาริชาด กระแสโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงสุภาพร เผยพร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๓
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ บุญธปญญา

๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายธนากร ไกรทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงณัฐนาฎ ไพรรณ
๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงรัศมี ราษมะโน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายอธิชมน์ จิวสวะ

๋

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายชาติชาย กิติรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

เกตุบำรุง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายอนาวิล เอียมทอง

่

๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงราตรี ปาถ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงชนิสสรา อ่วมจุก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๓

นางสาวกรรธิมา นำพา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๔

นายกิตติศักดิ

์

ผิวพรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๕

นายชุติชัย เวฬุมาศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๖

นายณัฐวัฒน์ เกตุขาว
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๗

นายพงศธรณ์ ทรายคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๘

นายวันชนะ กรอบทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๒๙๙

นางสาววิชุดา ขอบเงิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๐
นางสาววิภาพร พันธุ์ไผ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๑

นางสาววิภาภรณ์ เขียวแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๒

นายศุภชัย โฉมเฉิดกวิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๓

นางสาวสถาพร ถนอมนวล
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๔

นายสรัญวุฐิ ตันเฮง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๕

นายสามารถ อนุเคราะห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๖

นางสาวสุกัญญา เปลืองปลิด

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๗

นางสาวสุพรรณี เอียมสำอางค์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๘

นายอดิศร ทองรอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๐๙

นางสาวอมรรัตน์ พรมเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายณกุลรชา เมตมันกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงณัฐธิชา จันทร์สมุทร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ม่วงเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายสุรพัศ ชูรักษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายอายุวัต นกทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายวรวิช แซ่เฮ้ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ คำแคว่น
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงวรัญญา มาลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงปยะพร นาคประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงชุลีพร หมืนหน้า

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงณิชนันท์ ปรากฏวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายสมาธิ พุดซ้อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงนันทพร ม่วงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงภาวีนี มันไสย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงอรปรียา เนียมสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงกาญจนา จำเริญโชค
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายชาญชัย มีชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงประณิตา จันทร์ดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงอวภาส์ ขวัญวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงจิราพร ผูกพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ด้วงอ่วม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๑

นางสาวอัญชลี โหรา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายธนภูมิ พวงทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๓

นายธีรวัฒน์ จุลเกตุ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๔

นายลิขิต สิงห์โต
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงนิชาภา ขวัญบาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายอนุพงษ์ วิจิตรวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงวรรณิศา ฉิมชาลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงศิริวรรณ มะโหรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ กังวาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กหญิงจินตนา เต็มอิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงพรนภา ทะประสิทธิจิตต์

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงพิมลนาฎ อัมพวันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงวาสนา ใจดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ กันวิหก
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ครุฑมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงชุติมา มีห่วง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงดลพร แจ่มศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๘

นางสาวปยะศักดิ

์

ไตรยางค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงมนัสวีร์ พันอ้น
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กหญิงศิราวดี ประเวศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายอติรุจ หลากจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายเทพวฤทธิ

์

ฆ้องนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๓

นางสาวธนัชพร จันทวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายธนายุทธ การกิจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๕

นางสาวนันทนา ม่วงเพ็ชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๖

นายรติพงษ์ ไพรุณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๗

นางสาววิจิตรา บัวงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายสิทธิเดช สิงห์มี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๕๙

นายอภิชาติ วงศ์เทพนิวัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๐
นางสาวอลิสรา ศรัทธา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๑

นางสาวเกตุเกล้า บุญเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๒

นางสาวจุฑาทิพย์ เจียมไทย

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๓

นายชนกันต์ ศิริเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๔

นางสาวช่อฟา หลงทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๕

นางสาวธนัตดา ปาถ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๖

นายนพดล ประวิง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๗

นางสาวปยะดา มาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๘

นางสาวพรทิพา แสงโสภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๖๙

นายวชิลน ผึงวงษ์

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๐

นางสาววลัยพร คงคุด
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๑

นายวิศรุต พุกแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๒

นางสาวศศิวิมล อุปเก

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๓

นางสาวศิรประภา ชูหน้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๔

นางสาวศิรินทิพย์ เลือนลอย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๕

นายศุภกร ทีปะนะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๖

นายสถาปนา พูลล้น
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๗

นายสมพงษ์ แนบเนียน
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๘

นางสาวสุพัตรา แจ่มใส
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๗๙

นางสาวอภิสรา นรารัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๐

นายดนุสรณ์ เชิดชู
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๑

นางสาวนริสา บุญหนู
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๒

นายนันทวัฒน์ รู้การ
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๓

นายนิรันดร์ เริมจำ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๔

นางสาวบุณยนุช บุตรกันหา
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๕

นายพิพัฒน์พงษ์ แนวทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๖

นางสาวภรณภัทร เรืองเดชขจร
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๗

นางสาวมัณฑนา หาญกล้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๘

นางสาวรัญชนา ยาสกูล
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๘๙

นางสาวรุ่งอรุณ คำบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๐

นายวัชระ โต๊ะนาค
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๑

นายวิทยา เถาวัลย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๒

นายวีรชัย จันทวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๓

นางสาวสมลักษ์ อินทร์สา
๐๗/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๔

นางสาวสรัญญา รอดประทับ
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๕

นายสัจจาพร อาวรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๖

นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๗

นางสาวสุทธิตา ดวงแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๘

นางสาวสุริญาวดี ยุบล
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๓๙๙

นางสาวอาภัสรา แจ้วเสียง
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงกนิษฐา ปรุงเสริม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงจุฑามาส สอนวิจารณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กหญิงชลธิชา เดิมที
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงทินมณี พุ่มไม้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงปนัดดา ขันตีคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงวันวิสา สุกฟอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กหญิงสุจิรา นาคประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงอชิรญา มะเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลาเต
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงพนิดา กันยะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๐

เด็กหญิงวริศรา ศรีสอาด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงธนวรรณ งงงวย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายธนาทรัพย์ งงงวย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายธิติ อู่ธนทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายธิบดินทร์ พลพรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายศรัณยู ดอนอยู่ไพร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๖

นางสาวสุภัตตา อ่อนระเวง
๑๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ไกรทิพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงชบาแก้ว เปรมใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายชัยอนันต์ พลเดช
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงวาสินี ประหลาดเนตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงสุชาดา เวียนระวัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงธัญรดา อ้นมัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายพิชัชพงษ์ จันเพชร

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงรุ่งไพลิน โพธิเหลา

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายศักดิดา

์

จันทร์เนย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายธนัช พละทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงนิชาภา โนนมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงฐิติวรรณ แนมขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายณัฐพล จีนาวุฒิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายปณณทัต ศรีวรรณแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายพรหมพิษณุ เริมหาสุข

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ สิงหา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายธนพนธ์ จงอยู่เย็น
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายพงศกร ล่านสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายพชรวุฒิ อ้นมัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายภากร สนันเสียง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงนภัสสร ภู่ประดิษฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายอัษฎาวุธ แผ่วิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายวีรพล สำอางค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายสิทธิโชค ศรีตะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงปณฌิตา กาบบัว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงปณธิญา กาบบัว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ วัยวัต
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายธัชชัย ช่วยชู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายภานุ ทองหลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงณัฐชิชา ปนโตนด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายกีรติ ไกรทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองเชือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายณรากรณ์ แกมกล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงทิวา รัตนานุกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงนราวัลย์ เสนาะเสียง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงนิฐิกานต์ พลเสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายภัคพล เจนตลอด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงภัสสร พลวิชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงมัณทนา พลคล้าย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงรัญชิดา ทองแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ อวดอ้าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายสิทธิกร ทัศนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ เผือกอุดม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ไชยบุรินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายสุรพล พันพุก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ตุ่มนำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงณัชฎา หลอมทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงศศิธร วรรณกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงศิริพร สิงห์เรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายอานุภาพ หนูพันธ์ขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงวียพร นุ่มด้วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุตรนำเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงชลิดา ปนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๑

นายทิวา บำเหน็จ
๐๘/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๒

นางสาวมุทิตา จันทร์จิตร
๒๓/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๓

นายวิทวัส ทองรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๔

นางสาวสุวัลภา อันยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๕

นายเชษฐา ชะเอม
๒๖/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๖

นายกมล ชุ่มเย็น
๑๔/๐๕/๒๕๑๔

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๗

นางสาวชลธิชา วรรณวงศ์วินัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๘

นายบุญเลิศ ร้อยกรอง
๑๙/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๗๙

นางสาวศิรประภา วงษ์สวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๐

นางสาวศุทธหทัย ลิมปษเฐียร
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงจิระวีร์ งามวิลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงอัญชุลีกร หงษ์นัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๓

นางกัญญาณัฐ ขาวดี
๑๘/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๔

นายศิริชัย สุโภชน์
๒๓/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๕

นางประกาย เสวรันต์
๒๕/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๖

นายสุรศักดิ

์

สัมฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๗

นางมานิตยา แก้วรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๘

นายเสนาะ คงมี
๑๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๘๙

นางสาวธรณิศร สังข์ทอง
๐๔/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๐

นางสาวศิริรัตน์ สุขนิตย์

๒๘/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๑

นางสาวศรัญญา มาวัน
๒๖/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๒

นางนิตยา กมลรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๓

นางกุสุมา แกมเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๔

นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย
๐๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๕

นายสุริเทพ รักบัว
๑๐/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๖

นางสาวกมลทิพย์ ดีปนตา
๒๓/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๗

นางสาวจุฑามาศ สนธิกุล
๑๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๘

สิบตำรวจตรีสัญชัย ขุนเพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๔๙๙

นางสาวพรสุดา ศรีทะวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๐
นางสมจิตร ใยดี

๒๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๑

นางอุไรวรรณ ขุนเพ็ชร
๒๔/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๒

นางพิทยาภรณ์ ขุมเพ็ชร
๐๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๓

นางวรณัน หลำนุ้ย
๑๘/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๔
นางวจี ศรีสงคราม

๓๐/๒/๒๕๑๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๕

นางสมแท้ ตัสมา
๐๗/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๖

นายปฐมพงศ์ พรรณาศร
๐๗/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๗

นายขวัญประชา ลิมปะพันธุ์
๒๔/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๘

นางวีณา คงประจักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๐๙

นางสาวภาณุรัตน์ วชิรเมธี
๒๙/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๐

นางสาวจีรพรรณ
เอือสุขพันธ์ปราณี

้

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๑

นางจันทิมา หลากจิตร
๐๙/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๒

นางสาววันสิริ คมขำ
๑๔/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๓

นางสาวนุชจรี บุญดิลก
๐๓/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๔

นางสาวนุชชาดา ขุนบญ
๒๑/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๕

นางสาวกาญจนา ขำรอด
๐๘/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๖

นางพวินี ช่างทำ
๐๖/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๗
นางสาวประภาพรรณ

เนียมสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๘

นายศุภฤกษ์ คมขำ
๒๒/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๑๙

นางสาวภารดี รัตนวิบูลย์สม
๑๔/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๐

นางสาวจิราพร เผยพร
๑๔/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๑

นายเมธัส นพคุณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๒

นางสาวดวงจันทรา ศิริสุภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๓

นางสาวภักจิรา หมืนแสง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๔

นางสาววีรณา ฉบับแบบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๕

นางสาวเบญจมาศ พูลลาภ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๖

นางสาวอทิตยา ปานไหม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๗

นางสาวณัฐชานาฎ แม้นชัยภูมิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๘

นางสาวนิชญา ทับตรา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๒๙

นางสาววราพร ทับชู
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๐
นางสาวทิพย์มณฑา แก้วจวนตา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๑

นางสาวจนิตรา พูลทุ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๒

นางสาวสุพิชชา คงเนียม
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๓

นายพงศ์พล จันทร์สุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๔

นายเจษฎากรณ์ ประชัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๕

นางสาวศิรินทรา ผสมใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๖

นางสาวดวงหทัย มณีสุโข
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๗

นางสาวน้องฟา นำพา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๘
นางสาวพัชรินทร์พร ประดิษฐ์ทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๓๙

นายพงศธร โม่ศรีเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๐

นายศรัณยู ขาวละออง
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๑

นางสาวนารีรัตน์ ฉำบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๒

นางสาวจีรานันท์ บุญสาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๓

นางสาวสิรินยา เสริมใหม่
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๔

นางสาวอมลวรรณ เคลือบคนโท
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๕

นางสาวปทมา ขุนทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๖

นางสาวปยรัตน์ นาคซิว
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๗

นางสาวภัทรวดี แสงนิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๘

นางสาวธนัชพร พลธีระ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๔๙

นางสาวรดามณี มีใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๐

นางสาวณัฎฐนิชา ทักษิณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๑

นางสาวอารียา น้อมนุช
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๒

นางสาวอศัลยา วงษ์งาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๓

นางสาวปาริชาติ ขวัญนุ้ย
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๔

นางสาววริษฐา นิยม

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๕

นางสาวมลตรา คงคีรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๖

นางสาวปริชาต ดาวนุไร
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๗

นางสาวศุภสุตา พลอยแหวน
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๘

นางสาวจุฑารัตน์ กังหัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๕๙

นางสาวจันทนา ม่วงคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๐

นางสาวนิรชา จะประสงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๑

นางสาวธัญญารัตน์ พิณนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๒

นายปฏิภาณ ปนทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายอภิวิชญ์ สระทองวาท
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายธนชัย เจนมาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ถินบาง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงพอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายธีระกานต์ ปญโญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงอารียา มิดชิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงตติญา มาผึง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงรุจิรา มหานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายทนาดร ฝนสาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายชนะชล ทรงเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายพงษ์ดนัย ชะนีประโคน
๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รอดจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายศรัณย์พร ศรีเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จะแจ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายนพธเนศ ชมชิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ นาคเหนือ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา นิลแนม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พึงมีสุข

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นมนาน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงดารารัศมิ

์

สุขกะษร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายศิริชัย สัมฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงภัชรดา แช่มชืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เหล่าอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายเจษฎา บานแย้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายกันณพงศ์ เจตนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายสุธาวัฒน์ วังแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายภานุพงศ์ อินทรทัต
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงพุทธรักษา แปนวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงจิราพร เกษร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงเนวิน เถาวัลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีปน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงวิยะดา ดวงตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงศิริพร พรมเกิด
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงณัฐชยา ทัดโต
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงกรนิภา บุญปวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายพงศธร ใจวิสุทธิหรรษา

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ลออเอียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายพีรภัทร กสิกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายณัฐกัลป เจริญสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กชายอดิศร พลายมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายปญญา กระฉ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กชายกัปตัน นิลทการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กชายณัฐกานต์ แก่นคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายกฤตกร จันทร์เอียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญค้าศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กชายมนูศักดิ

์

ทับพิมล
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงนิรชา เดชพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายฤทธิชัย เหมันต์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายกิตติพงษ์ วังน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กชายกิตติพร พราหมชม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงสุนันทา สินรัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ ไชโย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ นาคสุวรรณ
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายสุวินัย มณีเครือ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายภูริพัต สายทอง ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา ทำไร่
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงวรรณพร กำนนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงทิฆัมพร วงศ์จันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงศิริโฉม ฉิมพลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ว่านเครือ
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงณัชณิชา คุ้มสุข
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บานแย้ม
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เชือเขตกิจ

้

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงกนกนิภา ด่างพล้อย ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงมุกดารัตน์ คนตรง ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กหญิงสิริกร ดวงวิลัย
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงสมฤดี ชัชวาลย์
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายมฆวัน จำปาศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายจิรเดช หงษ์เขียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงรพีพรรณ ทุตะกิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายธนกร แฝงสุธา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ ศรีวิลัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย แผ่นทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา คงน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธุ์วิเศษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงทิวาพร ทองเพียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงพลอยรุ้ง บัวแผน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงณิชา คำแสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา มะธุรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายเอกชัย รักถิน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายวุฒิชัย เทือกศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายนิติพงษ์ เถือนประสงค์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงเกดญาดา ประสาทพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงกัลยกร พ่วงสีนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงชญานิศ มีสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๐

เด็กหญิงวนิศรา อติชาติมณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงชุติมา หอมเย็น
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงอนุรดี คำภีระ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เจียรนัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายสุรพัศ เคยทำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา สุรินทร์คำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงปณิดา บัวมัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงจันทิมา อยู่พ่วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงชนิตา ดีธงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงภัททิยา ถาวรนาถ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กหญิงจินต์จุฑา ศิริพงศ์สวรรค์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงณฐวรรรณ ประทาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงกรภัทร์ หิงปน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายอัษฎางค์ เวียงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายสิทธิโชค คนกล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายวริทธิธร

์

ธรรมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ สุขสวรรค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายศรีพงษ์ ไชยโย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายพันธวัช ประหยัด
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายพีรณัฐ แก้วศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กชายปุริมปรัชญ์ ประมาณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายธีรภัทร กุฏมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายพงศกร เจือยแจ้ว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายณชา กันทิยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายจิรภัทร กลินหอม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๕
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ เพิมสัตย์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงชาลิสา ไถ่หว่าน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงพิชญา เถือนถำ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงวลัยทิพย์ นันทโชติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงสุภัสสรา อิทธิมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๐ เด็กหญิงพรรณนาราย
บัวเผือน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงญาณิศา กรุตนิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงกนลรัตน์ อุ้มทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงคริมา ไทยปุยสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงกันธิชา ไขแจ้ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ลือวัฒนานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปนทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงชลธิชา สมาธิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงซิติไอซ์ซา จาลาลุดดิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงนัทติยา เพ็งนุ่น
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๐

เด็กหญิงกมลวรรณ วีระ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลเหิม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงนภัสสร หอมเย็น
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กชายศักฐพณ ขยันยิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ว่านเครือ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายพิชุตม์ แช่มชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายภัทรดนัย เปลียนสะอาด

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายศุภกฤต ยีโถ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายศุภณัฐ แสนบุญยัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ หวลระลึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงรุจิรดา ทอหุน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กหญิงนัจนันทน์ ด่างพล้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๒

เด็กหญิงปาลิตา แช่มชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กหญิงปญญารัตน์ อินชายเขา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กหญิงเปมิกา สิทธิกัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงภัทรวริณทร์ น้อยเชือม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กหญิงณัฐชยา พุสวานี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กหญิงอินทิรา อินทร์ประสงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงพัชรพร ประกิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงณภัทรปวีณ์ ทุตะกิจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงชนาภัทร ศรีหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กชายกฤษณะ นันตาวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา หอมเย็น

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ ใจประเสริฐ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ขอสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายธนากร พึงสถิตย์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๗
เด็กหญิงสกุลลักษณ์ นันทโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงปาณิศา ทองดอนสา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พงศ์พันธ์ศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กชายชุติเดช แสนดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงนันทิชา ยิงยง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงวรินธร สสีวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงมนทกานติ

์

ระลึก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงสมาพร ปานมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงญาณิศา ทองแสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ ปญญาเครือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๗
เด็กหญิงปญญาภรณ์ เพ็งดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายเอกราช คมขำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายชุษณะ เวียงคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กชายเจษฎา พลอยประดิษฐ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายเรวัต ราย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา เขาเหิร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายประเมษฐ์ มูลหล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ แก่นสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงมัทวัน เกศศรีเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงภัสรา สวัสดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงมิญญาดา ไชยงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายภัทรพงศ์ แก้วสุธะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายเตชิน กุนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วงค์อ้ายตาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงวรนุช ปานคะเชนทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงสิริวิมล ศิริสุภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ เวฬุมาศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงพรกนก พุดดวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงจิรันฎา ประสงค์ศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายนัทธพงศ์ พันแจ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายณัฐภูมิ ฉุยฉาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายพงศกร ปญญาธิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงกนกกานต์ แบบกัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉัตรธง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงกษมา สิงหาบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๒
เด็กหญิงประกายดาว แก้วมะลิวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ประหยัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายภูริภัทร ทุตะกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายศุภกฤต หุนกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายณัฐพล ปราสัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงชุดาภา เตจ๊ะวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายสุทธิราช แฉล้มฉัตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอยู่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๐

เด็กชายวันชนะ ตรีเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงหทัยชนก ถุงทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงธรรมรส ทองใบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๓

นายอดุลย์ ปราศจาก
๐๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๔

นายสารส ทูขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๕

นายศราวุฒิ พ้นพาล
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๖

นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรพุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๗

นายบุญยืน เชยวัดเกาะ
๐๕/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๘

นายภีรพล อยู่ทอง
๓๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๖๙

นายอภิรักษ์ สุขศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๐

นายวิโรจน์ ค้าไม้
๑๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๑

นายสำเริง ปานดี

๓๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๒

นายธนชาติ นาควัน
๒๘/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๓

นายวิสิทธิ

์

คงรักษา
๑๕/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๔

นายจันทร์แรม กลินประทับ

่

๑๐/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๕

นายอำนาจ แท่นมณี
๑๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๖

นายต้น อำไพ
๒๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๗

นายนัฏฐพล โอชารส
๐๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๘

นายธนกร เผือกโสภา
๐๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๗๙

นายณรงค์ อิมหิรัญ

่

๑๖/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๐
นายณัฐพงษ์ หลวงหล้า

๑๘/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๑

นายขรรชัย ผิวขาว
๒๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๒

นายทัด อินทรศร
๒๖/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๓

นายจำเรียง เอียมสะอาด

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๔

นายพิศาล มีเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๕

นายยุทธนา โกพัตรา
๐๘/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๖

นายธวัชชัย มังคัง

่ ่

๑๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๗

นายวันทชัย บุญชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๘

นายศรราม มากมี
๑๖/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๘๙

นายอนันต์ชัย ปนกำ
๒๙/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๐

นายศรราม จันทร์เอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๑

นายจีรศักดิ

์

ปอมเขต
๒๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๒

นายธีระยุทธ โกพัตรา
๐๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๓

นายองอาจ วงศ์หาญ
๒๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๔

นายอานนท์ ปนหมู
๐๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๕

นายธนพัฒน์ แตงรอด
๑๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๖

นายธวัชชัย บริวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๗

นายวีระศักดิ

์

สุขชืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๘

นายฉัตรชัย เพชรสูงเนิน
๒๘/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๗๙๙

นายวันชัย เกตุจีน
๒๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๐
นายภิญโญ ม่วงทิม

๓๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๑

นายศรายุธ ทิพย์เจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๒

นายสายัน คำทอง
๑๖/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๓

นายกัมปนาท นุ่มภา
๒๖/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๔

นายจักรกฤษณ์ อินทร์เรืองศร
๒๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๕

นายศราวุธ สังข์ปอม
๑๖/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๖

นายพงษ์รพีพรรณ ไชวรรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๗

นายจิระพงศ์ จันทร์ละมูล
๑๒/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๘

นายรุ่งนิรันด์ ศรศรี
๒๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๐๙

นายคำมัน

่

จูอี

้

๒๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๐

นายณรงค์ กันใจ
๐๒/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๑

นายอนิรุทธ์ บุญเปา
๐๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๒

นายยศนนท์ อุปถัมห์
๓๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๓

นายมนตรี ทองศรี
๑๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๔

นายกนิษฐ สินสำรวย
๒๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๕

นายแดง นิตรา
๐๕/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๖

นายธิเบต ยาน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๗

นายประชา แก้วมี
๒๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๘

นายกิตติพงษ์ จันดากุล
๒๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๑๙

นายอัฐพงษ์ เนยสูงเนิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๐

นายรวีโรจน์ บุญเนตร
๒๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๑

นายสนธยา ขันเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๒

นายสุพจน์ ม่วงทิม
๒๕/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๓

นายอนุพันธ์ แก้วเขียว
๒๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๔

นายชัยวัฒน์ สุขสวรรค์
๐๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๕

นายพิทักษ์ จันทร์เอียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๖

นายฉัตรชัย ใจกว้าง
๑๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๗

นายดลธรรม ใจหล้า
๒๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๘

นายเจษฎา ใจกว้าง
๒๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๒๙

นายเทพพิทักษ์ แสงนิล
๑๓/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๐

นายศุภกิต ศึฤงคาร
๐๓/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๑

นายคำนวณ จาริก
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๒

นายวัลลภ ลิขิต
๑๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๓

นายวีรยุทธ ปานโอสถ

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๔

นายนัฐพงษ์ จิตรสมัคร
๑๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๕

นายอุดม ยาน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๖

นายสมเด็จ เรืองฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๗

นายสมจิตร ส้มโต
๒๔/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๘

นายโชคชัย ปยวัฒนานันท์
๐๓/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๓๙

นายพัลลภ ศรเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๐

นายประทีป อ้นกอง
๑๒/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๑

นายจักรพงษ์ สอนอยู่
๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๒

นางสาวนกแก้ว แปนจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๓

นางสาวประทีป ปานอินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๔

นางสาวสุนารี ศิริมูลเครือ
๒๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๕

นางสาวศิรินันท์ บางทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๖

นางสาวโสภิน ศิริขจร
๑๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๗

นางเรวดี นาทะหวิน

๑๘/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๘

นางสาวสุภา ตันทอง
๑๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๔๙

นางเฉลิมพร เหมพิทักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๐
นางฤทัยทิพย์ หนูน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๑

นางบุญมา แซ่เล็ก
๒๐/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๒

นางสาวปาริชาต จักรบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๓

นางสาวอรฤทัย จำรัส
๒๒/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๔

นางสายรุ้ง สายอ้น
๑๘/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๕

นางสาวนุช มีบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๖

นางสาวจิราภา ตรีดารา
๑๔/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๗

นางวิไลวรรณ สอวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๘

นางบุญเชิด แจงาม

๒๖/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๕๙

นางสุมาลี ใจกว้าง
๐๑/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๐

นางกัญญา เชือผู้ดี

้

๒๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายคุณานนต์ ทองศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายภูดิศ จันทร์สุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายอภิวิชญ์ หอมหวาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายธนัชชา ทองไพรวัล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายภูมิรพี บรรจบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงศรุตา สอนธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา สำเหนียก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงณัฎฐา จิตอารี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงชนัญญา ปกจัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กหญิงธนพร ธรรมขันคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๑
เด็กหญิงพัชรอัมรินทร์

บุญมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงสุพิชยา แสนวัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงวิมณรัตน์ สุทธิชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงภาสินี สาโรจน์จิตติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงญาณิศา เพชรหมอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๖
เด็กหญิงปยะวรรรณ พันสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงธันยพร สำสีปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงปาริตา ควบคุม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงสุวนัชชา เกิดผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กหญิงศุภัชญา พูลรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงนาขวัญ บัวแสงจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายสุภรัจน์ อยู่รัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายพสิษฐ์ ทองภรไพโรจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายณภัทร ศรีทัศน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายกันทรากร รัตนประภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายธีรเมธ กว้านสกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพย์พาหา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทะยะ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงปุณิกา ดาดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กหญิงสิรภัทร โสภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงปยภรณ์ รุ้งกระดี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ วังคะออม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงวิลินี เฉือยกลาง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมืองศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงนิภาพร บัวทะลาด
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงนภัสสร คงทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงนวพร ตองกลิน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงนภสร พิมพ์ศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงธีราพร ปญญาแวว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงรวิ รัดกุม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา เทียนสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงมนพร ภัยอย่ามี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงปารีส มาเรีย ณัฐลี

มันโร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กชายพีรัชชัย ใจประสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กชายภูมิรพี มะโนนึก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กหญิงธันยธรณ์ ผลดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กหญิงพีรณัฐ ใคร่กระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา แท่นทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงวรัชญา คนตรง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงปสิตา บุตรดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายพรเทพ อุ่นเหมือน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงชญานิน แก้วดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงวิสาข์ ต่างถิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายยศกร กฤษณะพันธุ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงสุมิตรา โนนวังชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงขวัญสกุล ไชยโย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายกรกฤต มันคง

่

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายธนภัทร ปานแก้ว
๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายศุภณัฐ ช่างทอง ๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายสหรัฐ ขัดคำวงศ์

๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงสุวิชญา ทวีสุขสมบัติ
๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนมานะ
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงสิริวิมล อ่อนกล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายชยพล คงทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๑ / ๑๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายยุทธภูมิ ปราศรัย
๑๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายธีรภัทร์ คงเกษม ๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

ศรีสวัสดิ

์

๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายธนภัทร ทองกำไร
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ขอบทอง ๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คุ้มหน่อแนว
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงวรัญญา ภู่รพ ๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส เมฆชะอุ้ม
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงพัชริดา สุขสำราญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายนนธวิชญ์ เขียวสด
๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงธนัชชา คชพันธุ์ ๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายกรอัฐ ใจอาสา
๑๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายสิริวงศ์ ทับชู ๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายปุณณวิช เปยมเงิน ๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายธนบดี ชะเอม
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงขวัญจิรา ดีล้น
๑๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายกฤศกร สุทธิวุฒิชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายปุณณวัฒน์ สายแก้วดี ๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายกันตภัทร คำปาน
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายสมเจตน์ เจนตลอด
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงศุภิสรา มะโหธร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงกมลชนก คำมาอ้าย
๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงฐิติกัลยา พ้องพาล ๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงศิรประภา จันทะวาด
๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงขวัญชนก ทรัพย์สิน
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กหญิงลักษัติมา ทัศนา
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปททุม ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงพีรดา ด่วนเดิน
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงวีญาดา ม่วงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงชริดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงรวงข้าว บานแย้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงศศินา ถึงอัมพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงพรนภา อ่อนระเวง
๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงพรนัชชา แย้มปลืม

้

๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงวิมลสิริ สุภามงคล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงกานต์นรี แสนพันธ์
๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สร้อยสังวาลย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงนิชา ชัยชาญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงมนัสชนก แสนแสง
๐๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา ไทรอินทรีย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ อาจจงรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายนราวิชญ์ แท่นมณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายอัษฎาวุธ จะแจ้ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายกมล สถานทุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กชายอัษฎายุธ นพรัตน์
๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายชัยนันท์ อินทร์เปย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองคำซุ่ย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงรุจิรา จินดาสถาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

จันทร์เกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงวิมลสิริ เปรมจิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงนภัสสร รอตระกูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ดาบทิพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงธิติมา จันคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงสัณห์สมร สัมฤทธิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงปลายฝน เพ็ชรครุฑ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงชลนิภา สายแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อังกาบ
๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ลอยพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายศุภกิตต์ จันทร์แดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายรัตน์ทพล พูลเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายธนพนธ์ พุ่มกุหลาบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงสโรชา ประทาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงวีณาพร กระเบียด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงวันฤดี บ่อแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงแสงเทียน ชูเลิศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายธนชัย มิงเมือง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แช่มวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายศราวุฒิ สุจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้อนดิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายดุลยวัฒน์ บัวทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายสามารถ ต้องดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายธีรพงศ์ รอบุญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ปรากฎวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงพินิตนันท์ พูลเลิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงกานติมา เผือกประพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงเพชรดา ลินโพธิศาล

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายพงศธร จันอรรคคะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายอนุกูล หาญกล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายภูชิชต์ เสนาธรรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายสุทธิพงศ์ ท้าวคำเครือ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายอัครวิชช์ รักกิจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายภูผา ผิวพรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายธีรพัฒน์ โพดนิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายสุริยะ ฝกบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๐ เด็กหญิงกัญจนาภรณ์
นาคพัฒน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงกนกพร ตุ้มบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายธีรพล เศียรขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำทองคง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กชายอนพัทย์ สะอิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายลัทธพล พงษ์เจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กชายนพดล โพธิพันธ์

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กชายเอกรัฐ ประหวัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ พงษ์ขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายกชกรณ์ กลินหอม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายธนพล เดียวเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายดุลยกมล ช่างกลึง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๒

นายปวีรพล อ่อนทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กชายดนุสรณ์ ไกรสร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กชายนรากุล กะมุทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายเจริญ แตงสุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายเมธี จะแจ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กหญิงอรวลี ผลพิบูลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๘

นายชัยพร สังเขป
๑๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๒๙
นายนรินธร ยาคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๐
นางสาวณัฐริกา บานแย้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๑

นางสาวปภาวี ทองดอนใหม่
๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๒

นายชัชวาล พยุงวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๓

นางสาวสุดารัตน์ ต่วนจันทึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๔

นางสาวอาภัสรา ศรีวิชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๕

นางสาวปวีณ์สุดา คลังมูลตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๖

นางสาวฐิติชญา วาระกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๗

นายจักรินทร์ จันทร์สวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๘

นายอภิสิทธิ

์

ขันแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๓๙

นายสิทธิชัย พลเลิศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๔๐
นางสาวศศิธร ประจำวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๔๑

นางสาวปณิตา มุ่งฝอยกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๔๒

นางสาวจันทร์ธิมา เวียนระวัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๔๓

นางสาวสุรีย์พร หอมเย็น
๐๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๔๔

นายพรชัย บัวเผียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๔๕๙/๕๐๔๕

4สุพิชชา อินทนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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