
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๗,๙๔๘ คน ขาดสอบ ๑,๓๓๒ คน คงสอบ ๖,๖๑๖ คน สอบได้ ๕,๑๔๑ คน สอบตก ๑,๔๗๕ คน (๗๗.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายณัฐนนท์ ก้อนแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เอียมปอก

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงณิสรา ดงรังสี

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงนภัสสร สีแสง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงนันทิชา สีแสง

๒๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายนาวิน หนูแย้ม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงเบจมาพร ทองพิทักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงพัชรพร บุญเนตร

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ คชรัฐ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงพิยดา ชูชาติ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญส่ง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายภาคภูมิ สังวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายภานุพงษ์ สิงโต

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงมาริสา คชรัฐ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายวรวิช อุทัย

๒๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวรัญญา แก้วปา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงศิรินภา บุญเฉลิม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายศิริมงคล นุ้ยเย็น

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงอภิญญา มณีโชติ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายอมรรัตน์ มาเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงอริสา จิตริสิน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายคิมหันต์ อิมชา

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายจิราวัฒณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นายฉัตรมงคล ผ่องแผ้ว

๐๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นายชยังกูร เนตรบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายชวลิต ฉายศรี

๐๙/๐๘/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายชูศักดิ

์

มิงขวัญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายณรงค์ฤทธิ

์

พระลือ
๒๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายดนัย นวลจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นายทวี มาน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นายธนพฤฒ ตุ้มพ่วง

๐๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายธีรศักดิ

์

สังข์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายนพดล โตอ่วม

๑๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายนิทัศน์ แก้วเรือง

๒๙/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายนิรุตติ รักแย้ม

๒๑/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายบรรณสรณ์ สิงห์จุ่น

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นายปริศนะ อนันตะ

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นายพงศธร ณรงค์ศิลป

๐๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายพงษ์พันธ์ เกิดปอม

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายพัฒนพงษ์ ทิมทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๒
นายพิชัย ใจมีธรรม

๑๒/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายเพชร ปานบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นายไพทูรย์ ทองคำ

๐๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายไพบูรย์ ทองสลับ

๑๙/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นายไพรวัน วันนา

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นายไพวรรณ์ ธิคุณ

๒๕/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นายภานุวัฒน์ เจาะรอด

๒๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายมนัส อยู่มา

๐๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นายมรุพงศ์ หลำพรม

๑๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายเรืองศักดิ

์

ชูกำลัง
๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นายวีรศาสตร์ วังสาย

๐๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายสันติ จันทร์สายทอง

๒๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายสายัญท์ ตันตระกูล

๐๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นายสิริวิมล ปานบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายสุธินันท์ กันหาคำ

๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นายสุธี ศรีเพ็ชร์

๑๔/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นายสุวรรณ ชามัง

่

๑๘/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นายอดิศักดิ

์

ปานทอง
๓๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นางสาวกชกร ควรขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นางสาวกรรณิกา พูลพัฒนะ

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นางกรรณิการ์ เรืองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นางสาวกุหลาบ พิมพ์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นางสาวจตุพร ดำทน

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นางสาวจรรยารัตน์ ปุญญพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวจันทร์สุดา แย้มเมล์

๒๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นางสาวจีวรรณ โททอง

๑๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นางชลธิชา แกมนิรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นางสาวณัฏฐ์ธัญศา ไชยวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นางสาวดวงอุทัย แคนใหญ่

๐๙/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวดอกอ้อย จันทร์นาค

๑๐/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวทัศนีย์ นงนุช

๑๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวทัศนีย์ บำเรอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวธีนาถ ทิมครองธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นางนาง ดามาพงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นางนำฝน ศรีวิจิตร

๑๓/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นางสาวนิชาดา ผูกอ้น

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นางสาวนิด อุปมัย

๐๑/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาวนิภาพร ก้านทษร

๐๙/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นางนิศาชล พราหมชม

๑๓/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวบังอร ปุอุ่น

๒๘/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวบังเอิญ ทรัพย์ประมูล

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวประเทือง อินเขียน

๑๑/๐๘/๒๔๘๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวปริยาภรณ์ เกิดวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นางพรพนา โพธิรังศรี

์

๐๑/๐๙/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวไพลิน จันทร์อินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวฟารุ่ง พุ่มสุข

๑๔/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวรวีวรรณ พุ่มแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวรสสุคนธ์ จำรูญ

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวรัศมี ตุ่นทิม

๒๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นางลลิตา ติวท้วม

้

๑๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นางลักขณา แฉล้มฉัตร

๓๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาววรรณา กรรมณี

๒๑/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นางสาววรรณิภา รอดเทียง

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาววันทนีย์ บัวทอง

๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาววาสนา พึงวงค์ญาติ

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาววาสนา เพ็ชร์ชนะ

๐๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาววิภา พอกพูนดี

๒๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นางวิภารัตน์ จันทร์แดง

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาววีรยา เมณฑ์กูล

๒๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ภู่

๑๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวศิริรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวศุภัชญา สังข์อ่อน

๐๖/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นางสังเวียน บุญไธสง

๑๒/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวสัจจพร วันทอง

๐๒/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาวสายทอง พริงเพราะ

้

๓๐/๐๕/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวสายฝน ยาสกุล

๑๘/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวสิริดาวัลย์ อินต๊ะบุรี

๐๔/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวสุณิสา เวียนระวัง

๑๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวสุดใจ ชูเทียง

่

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสุธาสินี อินต๊ะบุรี

๑๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวสุนันท์ แอบบัว

๒๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวสุนันทิพย์ สีแสง

๑๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวสุนิษา กล้มภัก

๐๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวสุภาพร เทศบุรี

๐๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวสุวรรณี สนิทพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวอมราพร พลอาจ

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวอรยา ฉิมวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวอัญมณี กาญจนชม

๒๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวอารมณ์ เกตุสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกรรธิญา ทิมภู่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายกฤษณะ แว่นแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายกิตติกร เยหน่อ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยวุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายจิณณวัตร ชูกะนันท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงจิรัชญา อินทร์ศวร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

ศิริโภคา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

แตงน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงจุฑาวดี จันทร์ผูก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงชมพูนุช จาดเข้ม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ บุญมี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ไวยากรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงชิสาพัชร์ พวงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงชุตินันท์ คอวนิช

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐวรรธน์ ทับคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ยมวัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายดนัย น้อยรุ่ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงตะวันฉาย ฟอนศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายธนพงษ์ ทรัพย์มาก

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายธนวันต์ ทองน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นายธนาวุฒ กลำเอม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธเนษฐ์ จันทร์หอม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นายธัญภรณ์ บุญลือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายนพดล การสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงนัฐจิราพร แก่นเพ็ชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๗
นางสาวนันทิตา ยิมอยู่

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงปภาวี ยิมแพ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายพนมกร ชมช่อเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายพัชรพล บัวลอย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายภคนันท์ สมบัติทองใบ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายยุทธนา อารีรักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงวันวิสา อินลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายวิมุทร์ จะพูลทรัพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงศุภัสสร นุชจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุดยอด

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงสวนีย์ หรังเพ็ชร

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายสิทธิโชค เติมสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผาสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงสุธารัตน์ ทรงกลิน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุธิดา นาคบุตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ พุ่มเรียบ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงอติภรณ์ พรมมาไว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอภิรดา ขำอิงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกิดปอม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายอรรถพล บุญโชติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงอลิสา บิดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์อิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงเอมิกา ส้มซ่า

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงกชกร ชุบเลียง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกชนิดา เกษรักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงกนกพรรณ พู่สุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงกมลชนก บุญธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวกมลรัตน์ เลขะสันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นายกฤตยชญ์ มันประสงค์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกฤติยา สุวรรณศิลป

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายกฤษณพงศ์ จันทร์ทุ่ง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ครุธดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภมรพล

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ม่วงศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงกันต์ฤทัย นิมทอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัวเผือน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงกัลย์สุดา อินตะอุ่นวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกุลฑีรา บุญลือ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงกุลธิดา แก้วทุ่ง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๖ เด็กหญิงเกร็ดกาญจน์
ทองนาค

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

โกกิลาวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงขวัญข้าว สุกรีดิษฐ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๘๙
นายคริตกานต์ ฟกอ่วม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายจตุพรชัย ถมยา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงจรรยพร สุวรรณพูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายจักรภัทร ผดุงแสง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทรา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๔
นายจินดาวัฒน์ กระจาด

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา เมืองเปา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ นาโตนด

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายจิรานุวัฒน์ โพธิไทร

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทรา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายจิรายุทธ จ้อยแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจีรวรรณ แก้วทุ่ง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจีรวรรณ เผือกสงค์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายจีระวัตน์ ศรีพรรษา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ กมลหงส์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๔
นายเจตนิพัทธ์ แก้วกล้า

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายฉันทัช เนยสูงเนิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายชนกันต์ ดนตรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงชนัญธิดา ค้อมทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ จันทร์ศรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ ท่าจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงชนาพร วงษ์สุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงชวิภรณ์ กนก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายชานน สีนวน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์ไกร

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายชุติพนธ์ เพ็งด้วง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงชุติภา วงศาเนา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงโชติมา พืชศิลา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายฐานทัพ พุ่มพวง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงฐิติชญา แจ่มใส

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายฐิติพันธ์ เอียมคลอง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๐
นายฐิติวัฒน์ สารวิทิตพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงฑิฬาพรรณ กองลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณภัทร จันทร์อินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายณรงค์เดช สุราภัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงณัชชา ตังควิเวชกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายณัฏฐพล สระทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายณัฐกฤต อินกลอย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปนเปยม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา จาดศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ บุญคุ้ม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิรอด

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายณัฐภูมิ นวลจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงณัฐลดา ทองนิมิตร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฐวดี งามพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วทุ่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงเดือนสืบ อินตุ๊

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายตตินนท์ มาผึง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายตันติกร รักถึง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงตุลยา สุขบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายถิรวัฒน์ เขียวขำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๐
นายทัชชัย หลวงแก้วสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายทัตธร เจริญยิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงทัตพล เพ็ชรศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงธนกมล สอนทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธนกร งามละมัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายธนกฤต ลินทอง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายธนโชติ ชาตยาภา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายธนพล จันทร์สิงขรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายธนพล แปลกมาก

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายธนวัชร เอียมดี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายธนากร แก้วพงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายธนากร ศรีสมบัติ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงธนาลัช คำคง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธราเทพ จิตต์ประสงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายธฤตนพกร กรอบทอง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธวัชชัย คำหงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงธัญพิชชา ชืนเชย

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายธาวิน ไพโรจน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูกะนันท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธีรภัทร โฉมห่วง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายนทีธร ชุมไพรสณฑ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายนนทวัฒน์ คลืนแก้ว

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายนพรัตน์ แก้วกล้า

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายนภดล มังคล้าย

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงนภนันท์ สุขน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงนภัส เคลือบคนโท

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายนภัสกรร์ แจ้งสนอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงนฤมล อินหล่อ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายนฤสรณ์ ตุ้มพ่วง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายนัฏฐวัตร เม้าทุ่ง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส นาคนาคา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีผ่องใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายนำฝน พึงจันทร์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงนิชาภัทร เมฆพัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงบงกชพร เสมอภาพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ติวท้วม

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงบุญยวีร์ กะบะเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ โสมาบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปพิชญา โพธิสารกุญชร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงปภานิจ ชุนประวัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๐
นายปรมี เกษรสกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายปรัชญพงษ์ จิตพินิจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายปรัชญา พันทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายปริญะวัฒ ทองศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายปรีชา อรุณศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงปวรรัตน์ สุทัศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายปวริศ เสือโต

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานคง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงปวีณา พุฒจาก

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายปญณวิชช์ ศรีนรา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงปาณิศา จันทร์หอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายปุณยดิษย์ บางเกตุ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายพงศกร รอดพระ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงพรรณธิดา ด้วงมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายพลวรรธน์ พูลขำ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงพัชรพร ปานขำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นันนวล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงพัชราภา สุวรรณรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงพัชรีพร โชติช่วง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงพัตรพิมล แก้วถม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายพาขวัญ คำด้วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงพิชชากร นิลอนันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงพิชชากร อินกอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงพิชชาพร คุ้มสุวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงพิชชาพร พรวังทิพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงพิชญธิดา ทิพโหมด

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายพิชากร ประโลม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายพิเชษฐ์ บุญคง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพิรญาณ์ สิงห์บุระอุดม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิสญาพร พานทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายพิสวัส ถาวร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงศ์วัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงพิมพิศา เนียมพิรมย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพุฒิพร เฉือยพุก

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพุทธรักษา เรืองนุ้ย

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงเพชรลดา หาดไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายภคิน น้อยวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ฉัตรเงิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงภาวิณี ศรีเพ็ชร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายภูริณัฐ สระทองทิม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายภูวมินทร์ คำเรือนฤทธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงมนทกานต์ รอดวัด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงมนัชนันท์ ชัยชุมพล

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายเมทนี ปนสังข์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายเมทนี ปนสังข์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายยศกร อินทร์ด้วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายรติพงษ์ สุขจุ้ย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายรัชชานนท์ ยิมละม้าย

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงรัชนีกร สิมะนี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายรัฐภูมิ แดงอ่อง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงรัตนาวดี จันทร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงรุ่งตะวัน จันทร์ส่งแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ อ๊อดดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายวงศธร หนูสอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาววรรณธิลา สงวนสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงวรรณรดา สุวรรณประภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงวรรณศิริ ทับคง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงวรัชญา ผูกอ้น

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงวรินทร นนทะวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายวัชรพล บ้านกล้วย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐ / ๑๔๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวัชรากรณ์ แก้วถึง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวัชรินทร์ ธูปเอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงวิชญาพร จงเรียน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวิภาวิณี ทิมเอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายวีรภัทร เขียวขาว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายวีรศักดิ

์

คำสอนทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ ขำจร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวุฒิภัทร อินอำพร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงศศินิภา มันภักดี

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงศศิประภา อยู่กลัด

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายศิกวัส ชาญตระกูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายศิรพัชร สมบุญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงศิริวิมล พูลพัฒนะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายศิวกร นวลคำ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ อุ๊ตจิว

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายศุภกร กลินสวรรค์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงศุภนิดา เถือนแท้

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสมบัติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายสรยุทธ ฉิมฉวี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงสโรชา หาชะนะ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงหนึงธิดา

่

เกิดดิษฐ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายอดิศร พึงสถิตย์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายอนวัฒน์ โสวัตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญไทย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงอลิษา เพ็งยิม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงอัจฉริญา โฉมอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ แช่มช้อย

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายชัยณรงค์ โพธิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายรณภพ รักถึง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายกฤติพงศ์ แสงกระจุย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายจิณณวัตร ตูมโฮม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายธรรณธร แก้วทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เฉียงเมือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายเมธาสิทธิ ผันกิติ

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวิศรุต เรืองแจ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายศิวัช บ้านกล้วย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสุรเดช เคลือบแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ เสือทอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วกล้า

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงนัชชา คำภีร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ สังข์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิลปชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายสกลสุภา แก้วเลิศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายอาติยะ ทองงาม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงหนูพลอย พิมพ์สุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงปนัดดา ดวงแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงรติมา เอียมอ่อน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๗
นายบรรพต สอนโต

๒๔/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๘
นายประดิษฐ แพจุ้ย

๒๒/๐๒/๒๔๘๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๘๙
นางสาวเกษศิรินทร์ อินปาน

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ลำเจียก

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ อารีรักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายนัทธพงศ์ สุวรรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายณัฐพงษ์ มันสุข

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายเตวิชญ์ หวานเสียง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายดรัณภพ สอนน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ยิมเปย

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายณัฐเดช มีพุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงเนตรกมล พุ่มเรียบ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงณัฐธิดา มาเอียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา จิวผ้วย

๋

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงศุภิญา คำเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายกรรนิมิตร โอ่งเกตุ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายศิลปกร ชูรักษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายกฤษดา สุภาวิลัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายอนุกูล เนตรแดง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร เหน่งแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงวริศรา ทองหมู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐกมล ผ่องแผ้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พวงดอกไม้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงกันติกานต์ อยู่เจริญชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงฌัลลิกา ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงสุพัตรา พุ่มเรียบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เพ็งเนียม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายพชรพล คชแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายณัฏฐากร ศิริโภคา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายนันธนาวุฒิ จอมสังข์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพยอม วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสายสวรรค์ ใยระย้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพยอม วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายกนกพล พูลเพิม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายชานนท์ ชำนาญจุ้ย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สมประสงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายพงศธร ทองเนียม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายเมธี เอียมวิจิตร

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงณัฐชา พุ่มน่วม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อ้นเนียม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงดวงกมล เกตุแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงรวิพร วันสาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงวรางคณา เปก้า

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงวรลักษณ์ อินทนพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงวรรณวิสา ตาลสอน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุมิตรา ม่วงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงสุธาสินี ปอมแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายพิพัฒน์พล ดวงชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายธนากร จงจีระ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์หอม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายระพีพัฒน์ เทศกุณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายปริญญา ชำนาญจุ้ย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายสหชัย ส่งเผือก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายชนินทร์ ทองสาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายพงศภัค มิตรพ่วง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายปยวัฒน์ ช่วยหลำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงโสภิตนภา ผู้บุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงศุภนิตา โสภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายบุญทวี เกตุเนียม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณัฐพล ธงชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายนันทกร ชาภิรมย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายรพีภัทร เขียวมิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายสุทิวัส จันทร์แช่ม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ตรงสูนดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายปฏิภาณ หนูแย้ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา ทองแดง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงวรัชยา ชาภิรมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงธิดาขวัญ สิริมงคล

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายกิตติภูมิ บุญจันดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายประกฤษฎิ

์

ไทยอยู่
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงอดิวรรณ จันทร์นิม

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงอภิชญา ยอดอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงชลธิชา เรืองนวล

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงจิราภัส เนียมน่วม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายอภิชาติ ดีหล่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุชาดา อินทร์พรม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพรชิตา ยะมารอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ พุฒนวล

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงอรัญญา จันทร์นิม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงปวีณา เกตุเอียม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุนารี ใจใหญ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ พลนิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสาวิตรี บัวเกตุ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายวีรวัฒน์ นิยมกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายชลชาติ ฟองภู่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

น้อยคง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงปยะดา ผิวศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงดวงกมล เอกอินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายจิณณวัตร โฉมพุ่ม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายสรธร ชัยยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายศุภกิจ กลิมสุข

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงนรินทร์ จีนประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงนันทวัน จิวใด

๋

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายธวัชชัย ทองนาค

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงธันวรี ต่ายมี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงปวีณา พรมหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ต่ายมี

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายสุวิจักร วิชาเฟอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายอาทิตย์ ผาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายเดชเดชา ขุมเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แปนสอน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายวีรศักดิ

์

แซ่ตัง

๋

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุประภา เขียวบาง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงนลินนิภา ครุฑโปร่ง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายศักดิดา

์

เพ็ชรพูล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายสมพงษ์ วัฒนะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงสุทธิดา มอญเปย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายธนพัฒน์ ชามัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายสมประสงค์ สะตะ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา แปนปน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงวรรณรดา บัวปอม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายนิธิศ โพธิงาม

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายอนุภัทร แดงคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายรธีภัทร ดวงคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายทัศนพล บุญคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายปฎิวัติ เเหชู

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายวีรพล เเก้วจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่ทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงณิชากร อยู่มา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงพัณณิตา บัวปอม

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงอาริยา ชะฎามนต์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงวริศา สร้อยระย้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงปวริสา อายุเจริญ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงภัทราวดี แน่งน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ขุนใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายวรดนัย พรหมชาติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงปยธิดา ครุฑทุ่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงสุวาว

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายทักษ์ดนัย นุ่มพรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๕ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายวศิน แก้วถึง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐพล พึงเพิง

่ ้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายอณุวัฒน์ แย้มทัศน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายพีรพล โพธิงาม

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ครุฑทุ่ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงญาดา ต่ายมี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงดรุณี ครุฑทุ่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชนม์นิภา ผ่องใส

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงฐิติกุล จิตสม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายปาริชาติ อารี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงปยาภัทร รัตนวาดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงวรพรรณ ทับนาค

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายณัฐพล สนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายอภิชาติ กักโห้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงชลธิดา ศรีกระจ่าง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงมนัสชนก บุญอ่วม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงชณานันท์ คำคง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายณัฐภูมิ มังคล้าย

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ คชแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงนวพร แก้วจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายพีรภัทร เรืองขำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายสิทธิพร คงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสิตาภา สังข์เจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายธนากรณ์ เสือเณร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายวุฒินันท์ หวังเกิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายรัฐการณ์ ขุนใจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายบุญญา เจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวิยะดา อารี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายอธิปพันธุ์ ยอดนวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ม่วงคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวันวิสา อยู่ท้วม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา สาหร่าย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงสุภาวรรณ กลินเกตุ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวอิม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายธนภูมิ อำมรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายกฤษดา เพ็ชรพูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรพูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายรัฐพงษ์ แปนสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายธีรภัทร เทพประทุม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายสัจนันท์ บุญตัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายพีรศักดิ

์

ขุนใจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงพรนภา กลินหอม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงประภัสรา อินตาหามแห

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายปยวัฒน์ วงศ์ลือ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายสุทธิพงศ์ กาเรียน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีรอด

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายศรายุทธ อ่วมพรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงอานัสชา มะโนดุลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายธเนศ รอดแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจีรภา แก้วจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายปณณทัต ขุนใจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายวุฒิธิพัศ พายพายุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายสรณ์สิริ คงต๊ะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสายรุ้ง มากมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายจิรภัทร์ ปนทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายนครินทร์ สีทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงศิริพร ขุนใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายธนกร กลันเรือง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายกฤษณะ แก้วบุรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ครุฑทุ่ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายพันธกานต์ คงไข่ศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายสาริศ ศรีทรัพย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายวันเฉลิม สิงห์ลอ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงมลธิรา เผือกทับ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงชาลิสา บุญตัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทองแดง วัดคลองยอ  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายธนโชติ ตองอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายทวีโชค บุญเพ็ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ แก่นทอง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๗ / ๑๔๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงอนุธิดา นิยมกูล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงสุภัสสรา บัวงาม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงวรัชยา ยนตรดิษฐถาวร

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ หนูแย้ม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพีรดา คำพวง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายวรภัทร เพ่งกิจ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงจิรัฐิพร นากลาง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายภูเมธ ภูริธนวัชร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงศิริพรรณ นุชเกิด

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายณัชพล มีหล้า

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ครุฑนวล

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายอนันตโชค เพ็งสวน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายพีรพล คงเสาร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายพิพัฒน์ ทองเปา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายเลิศภพ ไทยรี

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายสรชัช จันทะแจ่ม

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงวรกานต์ สุวรรณภาชน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงฐิติมา ขันอาษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายอลงกต บัวผัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงอนุธิดา ไกรกิจราษฎร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ รอดเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายณพศูนร์ คงศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายศุภมงคล สุขไสย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกิดเกตุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายนราพัฒน์ รอดคง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายชยพล อินทร์เรือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐดนัย แย้มเขนง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๒ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
ฟกนาค

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน อ่วมบุญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงภัทรมน แก้ววิเชียร

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงณิชา บังวรรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ ช้างกลัด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุชานันท์ บุญเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงชฏาพร พรมเผือก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงวิไลพร นวลงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายภัคธร กลินมาลี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายกิตติวัฒน์ ศรีสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธนภัทร์ ทองเปา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายมงคล อยู่ปอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายพชรพล หมอนทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายนเรศ ปานเกตุ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงกรกมล เอียมสำอางค์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ยอดโปร่ง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงศรันรัตน์ ดำรงค์เจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงบัณทิตา แดงอิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีธรรมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงปาริชาติ แย้มเขนง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพรไพลิน อินภิรมย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายฐนะรัฐ กัมมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายธนนันท์ เห็มรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายทันนะวัฒน์ เกตุดำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ครองวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกฤษดา ชูจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ อ้นชืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงกันติชา โคกสถาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แมลงภู่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายรชฏ โฉมพุ่ม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพียรเสมอ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงธรรชนก สิทธิพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงวาสินี รักปรางค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงนาฎนารี อัมพวัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายวรเมธ อินทรเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายจานุวัฒน์ แก้ววิเชียร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายนิธิพัทธ์ กล่อมยิม

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายธนัทศักดิ

์

กานตารัมภ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพิมพา ม่วงอาบ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงเจตปรียา จันทร์หอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพัชรพร เหลียมไทย

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงบรรฑิตา รอดแล้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

เสาแบน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสิริกัญญา ม่วงศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ วัดคุ้งยางใหญ่  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงฐิติยา ภูทิพย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ตรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยมิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงจุรีพร มากนวม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พึงจันทร์

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงธมนวรรณ นามนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงฐิตาภา สีนวน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงวรรณิดา อิมผึง

่ ้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงฐิตาภา วงศ์จร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายดรัสพงศ์ เมฆสว่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงอรวรรยา เณรพรหม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายปยวัฒน์ เสือแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงธนพร จ่ายหนู

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายกิตติกร ปนแหน่ง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พุกศร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายคุณาวุธ คีรีเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงณัฐวรรรณ พ่วงฉาย

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธนบูรณ์ นาคเย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ช่วยพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงปภัสชนันท์ มันพร้าว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายณัฐภัทร คำแสง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายกณวรรธน์ พุ่มเรียบ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๘ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์
ปลไล

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ผันผาย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงอภิสุตา บุนนาค

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายรณกฤต ชูยิม

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อันใจ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายนพกร เมฆแจ้ง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภู่แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญเจียม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายธวัชชัย แก้วพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงภัทรจิรา น้อยคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ปานทุ่ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วทุ่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  
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สท ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑวิเศษ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงชลธิชา อินทชิต

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงอภิมาศ นวลจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงมิญาวดี ลักษณะวิเชียร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงปราณปรีญา อำโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายธีรภัทร อินอยู่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายญาณโรจน์ เรืองจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงชนนิกานต์ ปอมทุ่ง

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายสิรภพ จอมรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์งาม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายรชฏ ตรงตระกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงธนธรณ์ อินหาญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายวีรชน สระน้อย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ อู่ตุ้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ พุทธเสน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๕ เด็กชายปรัชญาพิพัฒน์
ฉันทวสุพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายกฤษฎา จันทะวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายทินภัทร ลือเฟอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงกิตติมา ดีโต

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายพีรภัทร จันทร์นาค

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ศาสตร์เพ็ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสิรภัทร เคลือบพริก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงแพรวา เทียนไชย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ตันเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์พัฒนภัทร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายก้องภพ พ่วงสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายธรรมจักร์ นิมคำ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายอนุกูล มีพุ่ม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

โอริส
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายธนาคิม ใหม่ยศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายศุภกฤต ศรีพยัคฆ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธนทัต มาน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงทยานันท์ เกลียงเพชร

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เรืองฤทธ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัฐชา จีนเพชร

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๑ / ๑๔๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอสมาภรณ์ เตียทวีเกียรติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงวนารี เพชรยอด

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

แสนโบราณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายเกตุศกร สอนโต

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วทุ่ง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายพรศิริชัย ทันหชัยบูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายพงศกร อ่วมปน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายธาวิน อินอยู่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายอานนท์ พุ่มจร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงรัตนาวลี แก่นทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายอภิชาติ หมืนเมือง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายภัทรกร พรมมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายปยพล เหน่งแดง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายกิตติภณ ปานเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงกมลชนก ปานทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายนคินทร์ กอบัว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงเปรมวดี เบียลอย

้

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายวรินทร แปนเกิด

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายธนบดี คุ้ยเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิดาภา เต้หล่อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายสิรภัทร อินทร์สุก

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงวรัชยา ยอดเกลียง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายจารุเดช ทับอิน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ หาดเพ็ชร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายวชิรวิทย์ กลินทุ่ง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงรินรดา กิงคะจร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงชมพูนุท เรืองทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงศุภชาดา มาเขียว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายศรัณู พักแย้ม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ คำเนียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงวันนิสา พึงพร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ พัดโผน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงมัทรี สาแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุรัสดา อายุวงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ เมฆพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายพีรบูรณ์ ปวนปอม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายคณนาถ อภิวัฒน์จำนงค์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอรรถพันธ์ จักษุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงภัทรวดี มีชอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขชมทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงภัครจิรา อภิมนต์บุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงจารวี น้อยคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงปใหม่ จันทรสมา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายสุรเศรษฐ์ แซ่เล้า

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงนันท์นภัส รอดเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายฐิติพงศ์ เปลียมจิว

่ ๋

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงมีนา คำสีทา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายณัฐวัตร กาบัว

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา มันคง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงปยะภาณี มีฉิม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายหัสดี มิอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายณัฐพล อินหล่อ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีบุญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายวัชรากร สุทธิพัฒน์อนันต์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ แย้มเมล์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายศิวกร จันทร์เมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพงา ทัพแปลง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายเกริกชัย คงเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงณัฏฐวาณี ไก่แก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงธิติมา น่วมนาค

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงภัทราพร รักงาม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายวัทน์สิริ สุวิทย์ชัยศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงจีรานันท์ คล้ายขำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงจิราพร จันทร์งาม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวรกานต์ อ้นปาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายสุกฤษฏ์ บุญคง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐฑิวัตถ์ สุพัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ รอบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายธนากร ชำนาญเสือ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  
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สท ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐพนธ์ เกศเกล้า

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงพิชญธิดา คล้ายเพ็ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายนทีธร สร้อยวงค์คำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธนธรณ์ อยู่ทุ่ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธนันธร อยู่ทุ่ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงฐิติมา ฉุยคำ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายอาณาจักร แก่นทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายภากร สอนโต

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายเฉลิมพล หลำนุ้ย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงมานา ชัยรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายรพีภัทร รามนัฏ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายณฐพร โลหะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงยลดา รุ่งรัตนไชย์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายกษิรา ภู่ระหงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายณรงค์เดช เชือผู้ดี

้

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายภัทรพล อินอยู่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นัยวุฒ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวรรณนิศา พุกศร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อำพาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายภัทรกร ชาญสงคราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายชัยชนะ กลินฤทธิ

่ ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายรัชชานนท์ อิมเทศ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายภูชิสส์ ยมวัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ แย้มเมล์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ดีหนอ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายพีรทัต บุญโส

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายปุณภพ ปาละกะวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายศุภกร ตาลเสียน

้

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ เฉยเมล์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายปติ หลำเหม็น

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายกานต์ศักดิ

์

จ๊อกถึง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายสิทธิโชค เฉลิมนาค

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายวายุ จันทร์เส็ง

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายธันวา อยู่เย็น

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายณัฏฐพล เทพแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  
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สท ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงพิทยารัตน์ จันทร์คง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงพัชรพร นุ่มพรม

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวลพุฒ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงรพีกร คงกลับ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีสุวรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงธนัชญา นุ่มพรม

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงภาวินี ทองหล่อง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงปราณปรียา จันทร์ทันโอ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายภูวไนย เชิดปรุ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายณัฐตรัส ทรงประเสริฐ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

คงรักษา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงพัชรา เปรมอ้น

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงณัฐนารี คงรักษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนภัสสร เขือนเพชร

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายรชต คำเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายณัฐวัตร พรมนาคา

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายกฤษฎา โตอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายกฤษฎา เพ็งมา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงชลาษา พิมพ์แก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมดวง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ยอดนวล

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ พุ่มพรม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู ชาญวิทยกร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายภัทรวิทย์ ขุนทอง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายวริทธินันท์

์

แสงสุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายกฤษดา ฟกตัว

้

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายปลันน์ จ๊อกถึง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายพงศกร เรืองศรี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายชญานนท์ ยิมทอง

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสาวิตรี ใจดวง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวาสินี วงษ์ชมภู

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ ปราศรัย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงวาริษา รักประพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงบัณฑิตา พัวศิริมิตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๕ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ปานขำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงกนกพร หล่องคำ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวสันต์ จันทร์ชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายชนะชัย เนียมน่วม

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอรรถกร วัลลังกา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายนพดล จันทร์ชุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายกลวัชร ต้อนแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิวพรม

๋

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอภิชญา คำเนียม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงสุทัตตา คำด้วง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงอโณทัย เกิดเกตุ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงสุนิสา อาจฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงธนพร บัวพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายณฐกร นันโท

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายเอกริน ณรงค์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพัชราภา พุ่มพวง

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายพิชิตชัย แย้มพลาย

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงสุนันทา เชิดชูพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกัลยาพร เจริญคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงลลิตา ฮุยน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงปานชีวา อวยพร

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุชาดา เดชประไพ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิหอม

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกัญชพร เชิงรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายทิมมี

่

บำรุงพันธ์ุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงธัญญา บำรุงพันธ์ุ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายพิชิตพงศ์ บุญมีมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชา ศรีเผือก

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายภูมิรพี ธานีพูน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชมภูนุท ส้านสิงห์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายวิศรุต ม่วงคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายกฤติภัทร บุญเพิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงวิชญาพร เลียมประเสริฐ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงศรีสุดา โตพงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๖ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงมัณฑิตา เฉลิมนาค

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายไชยา คำด้วง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

สีชอล์ค

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายวันชนะ กลำแย้ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนวพล จันทิมะนัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายวัชรกร ยิมช้าง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายดนัย วงษ์ชมภู

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอานัน อำไพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายสันติภาพ เกตุอ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายเกียรติภูมิ นิมิตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงมนัสดา บัวปอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายสิทธิชัย จันทร์แก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายอนันดา บุญสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายขจรยศ หลองทุ่ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายบัญญพนต์ บุญลือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายจิรเมธ บัวนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายมิเชล เลนฮาร์ท

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงณัฏกมล กีรติศักดิกุล

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงเรณุกา เรืองศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายสาธิต ทองสาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายมนณพัช นาครินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายฐาปกรณ์ เอมเกษม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายศิริโชค สังข์เดช

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายแดนไตร ส้านสิงห์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายวรวิทย์ อ้นปาน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายมนัสนนท์ พุ่มพวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

นาคเจียม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ดีรอด

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงสุภาพร รัตนะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์แก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายศรัณ พรถึง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายสราวุฒิ บุญมี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายวิทวัส จาดไทย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอริยา ประสมคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายฉัตรชัย ชำนาญพล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๗ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายพชรพล ภูมรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายวิรุฬห์ นบนอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายวินัย คำอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายวสันต์ คุ้มพวก

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายปติยวัฒ คำอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงมนธิดา อยู่มา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายสิริพงษ์ เนียมน่วม

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงปรารถนา มูลทองย้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๓
นางสาวกลมชนก รุ่งเรืองจิตร

๔/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๔
นางสาวกัญจนา อยู่สถิตย์

๑๕/๐๒/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๕
นางสาวกัลยาณี ครุฑนาค

๑๐/๐๗/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๖
นางสาวทิพวรรณ โอศาสตร์

๒๗/๐๕/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๗
นางนันทวัน พันป

๓๑/๐๗/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๘
นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๔๙
นางสาวภัคธีมานันท์ จันทร์อิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๐
นางสาวลักษณียา สมัครการ

๒๗/๐๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๑
นางสาววสุกาญจน์ บัวไข

๗/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๒
นางสาวสุรีย์ ก้อนแก้ว

๓/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๓
นางหนึงฤทัย

่

อยู่มา
๑๒/๐๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๔
นางสาวอารีรัตน์ อำโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๕
นางเกสรา ทองสงฆ์

๓๐/๐๑/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายณัฐกรณ์ โคตุละมา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายสินธุนันทน์ อยู่ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายชญานิน จูทอง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงภัทราพร ปนแจ้ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ครุฑนาค

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงนิชาภา แพงศรี

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายพงศกร โคกทอง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธนิก นาคภู่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เยโท้

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายกิตติคม แสนสุข

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงชานิตา ทิมรอด

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงนำฝน รุ่งไทย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ประจวบผล

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายอภิเดช ภูมี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงมุทิตา บุญเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงการะเกด บัวแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายสกานต์ อยู่เลือน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายอนุศร ทองนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายกรินทร์ ครุฑชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายพันธการ อยู่ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงเจนจิรา มันหมาย

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงสกุลตรา ชัยพิพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายธราเทพ ปาสาโท

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวายุ สุขก้อม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จำนงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายวรวุฒิ การแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ ฟองภู่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายปรัชญา บุญเพ็ชร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายจนัสธร พึงสุข

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายเอกวิศว์ เกตุกลัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอภิรักษ์ เกตุกลัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงปรีย์สุดา บุญมาก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายเมธี เบ้าหล่อเพ็ชร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย

้

วัดตาลเตีย

้

 

สท ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ อินทร์ปล้อง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงชญาดา แสงมณี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร ศรีผดุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงบัณฑิตา หมูขำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงผกากาญจน์ อ้วนเลิง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงอรปรียา แก้วทุ่ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาคง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แมลงภู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงพลอยเพชร ทองงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงวรินธร สุวนานนท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงจันทร์ทิรา สุขชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงพรรณวดี ลังภูรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๑
นางสาวกัณทิมา มาเอียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๒
นางสาวเพ็ญพิชชา ทรัพย์ประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๓
นางสาวฟาใส สอนตัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๔
นางสาวณัฐติกานต์ ทองจุ้ย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๕
นางสาวปรียานันท์ ปรางทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๖
นางสาวสุภัทรา สิงห์กรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๗
นางสาวณิชารีย์ อยู่แย้ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๘
นางสาวอนัญญา ทองน้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๐๙
นางสาวกัลยกร ปญญางาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายกริชกร ปานเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายพีรณัฐ พรมนาคา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายศุภเสกข์ พุกเกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายณัฐพล แก้วศรี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายธวัชชัย อินทอง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายนราวิชญ์ เขียวบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายวรพล เกตุอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ เปยมศรี

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงนฤมล อิมเทศ

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์โพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงจิตสุภา เสาร์วิสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ก่อกุศล

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายธนดล แก้วศรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายนิรภัทร มังคล้าย

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงเอือมพร

้

เจริญเยาว์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงเมริษา เข็มเพ็ชร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงพรพิมล พรมศรี

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายสิรภัทร ชุมทอง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายธีรโชติ อำปลี

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๒๙
นางสาวรมิตา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๘/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายธีรภัทร ชื่นใจ

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายจักรพันธ์ ชมนก

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายอลงกรณ์ อุทัยศรี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายธนพัฒน์ เอียมหน่อ

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายอัครพงษ์ ใจยืน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายศิวกร วรรณา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายชัยณรงค์ แจ่มขำ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ น้อยธรรมราช

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงภัณฑิรา สุขจ่าง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงสิริวิมล หวาดบก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา กิจสวน

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงกันต์กวี คู่กระสัง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธนโชติ นาคพัฒน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายธีรภัทร ทองมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายยศภัทร สิงห์สา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายจุฑาภัทร อนันตะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจิรานนท์ ขำมี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงอริสา แปนสวน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงอรทัย อินทร์ทอน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย จันทร์นิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงภูริชญา บางเฟอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายฐิติกร ชืนทองมอญ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเอน วัดบึง  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงปานชีวา รู้รอบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๓
นายภูชิชย์ กันทะวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๔
นายเอกริน อำสัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๕
นางสาวณัฐธิดา แก่นมณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๖
นางสาวกุลณัฐ สุริเย

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายดนุพร ลือยอด

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายกริชติพงศ์ ส้มอำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ พุ่มมณี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงวันวิสา เลิศไกร

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายเอกอนันต์ ประชุม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายเอกชัย ภู่โฉม

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๓
นางสาวอาภาพร แซ่เอียะ

๊

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๔
นางสาวปุญญาพัฒน์ อนันตพิตรพิบูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุนิษา เอียมทุ่ง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๖
นางสาวกิตติมา สุขสกล  กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงรวิสรา หลำภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๘
นายสุรศักดิ

์

ไชยวาทิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายธนภัทร มุสิกภูตานนท์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๐
นายณรงค์กร เกศกุณี

๒๔/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๑
นางสาวเกศิณี นุชรุ่งเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๒
นางสาวเบญจรัตน์ แสงสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เทพนรินทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณฐนนท์ พลสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงชาลิสา บานเช้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สารพิษ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงธนวรรณ ทังทอง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายภากร กุหลาบแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงกนกพร บุญกิม

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงโสภิดา โตมาก

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงคณภรณ์ ภูทรัพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงขวัญจิรา พงค์สุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองเชือ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอริสร กรสนธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายวัศพล เทียงดี

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงปุณยณุช จันทร์แจ้ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายสิริภูมิ บัวปอม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายสุภัทรชัย สุทธมนัสวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงนภัสสร เขียวแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงนิติมา ขำมัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายพงศธร หนูสอน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายทักษดนย์ แก้วนัยจิตร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ม่วงศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายสิรวิชญ์ พรพัฒนารักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายชิษพงศ์ พรมมี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายวิธวิทย์ เกตุวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงวรรณกร ภู่รา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ วงศ์ปทมกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายแทนคุณ พัฒนเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายอัครวินท์ ภูทวี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายคณิศร ปวนแก้วหาญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พรมเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงธัญพร มังจิว

่ ๋

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงภัทรมน แก้วทุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงพรกนก เรืองสังข์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสิเรียม สิงห์เถือน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงพัชรพร บุญนิตย์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมนา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายศุภณัฐ เหลียมประเสริฐ

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุธิมา ปทมโยธิน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงภัทธิยา วัฒนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ จิตสว่าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงกษมา กุมุทเวคิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงธนัชพร ชืนอารมย์

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายภาณุพัฒน์ ส้มส้า
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทับโทน
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงชัญญานุช คุณสม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงมนต์ธิดา เชาว์ชำนาญ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายอชิรวัตร อินอุตมา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงณิชาภา ฉันทวรางค์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายกรวิชญ์ รักษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายเตชภณ เงินยวง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุธาสินี ไชโย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายเกริกชัย พุ่มไม้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุวรรณณี สมคิด
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงวิชญาดา รักถึง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุนิศา ชัยสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายรณกร ภู่รา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา ปญจุมพล
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คุ้มครอง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ วัฒนา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายฐาปนพงษ์ มิงประเสริฐ

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายชนมภูมิ ทิพย์บุญตา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงรุจิรา บุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เอมเสม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงรักษิตา สุ่มเกตุ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายอัครพงศ์ สุขเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงคุณามัย เกตุทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์รอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายจารุกิตต์ บุญคง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล คงกระจ่าง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายจิรภัทร กิงก้าน

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงรุ่งรดา ทานะมัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงปภัสสร หลำภักดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงพาณิภัค กันเณร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

จันเดช
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายธนดล เปล่งปลัง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายปกรณ์เกียรติ อินทร์สอน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายณฐพล พลอยทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงวรวลัญช์ พัชรกิตต์กมล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายธีราฤทธิ

์

เจตวิเศษไพศาล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายศตายุ ทัศนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายกันตินันท์ รุ่งโรจน์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงธนพร เทียนดำ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายณฐพัชร พจน์นาถ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายอธิป ช่างเกวียน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บุตรวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายสธรรดร ณ  บางช้าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกรกนก เทศกุลณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๑

นางสาวทัศนาลัย คำคง ๖/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๒ นางสาวลักษณ์ชยาภาคย์

เงินพจน์ ๖/๕/๒๕๓๖ โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงเมธาพร บุญเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุทธิมนต์ ยิมประเสริฐ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงนาตาลี เทียนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายธรรม วัดราชธานี  

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายลภัสกร ชูกะนันท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงปรารถนา ชุมไพรสณฑ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายคมเดช มู้เม่า
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายพสิษฐ์ ย้วนประสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายนพดล สอนกิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงภัสรา พวงรอด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงมัชฌิมา รอดแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายภาคภูมิ เชียงน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากแคว
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายธนโชติ น้อยนวล
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายธีรเมธ คงดวล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายสราวุธ กาดกอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายวีรพงษ์ ปานเกตุ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายมาโนช แก้วนัยจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงพสุนิต ภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

เกษรบัว
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายธวัชชัย กาละสาร
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รอดงาม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงจริยาวดี เขียวแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงกรวรรณ รอดจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงลักขณา ฟกบาง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายพรรษา พรหมประดิษฐ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงนวลหทัย เนียมน่วม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

มีใย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายสิทธารถ ศรีช้าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายญัตติ สุวรรณศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ทิมนาค
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายณัชพล แย้มเขนง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ฟกรอด
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายศุภณัฐ จันทร์เดช
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายทรงกลด เกิดเชย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงขนิฐดา กล่อมยิม

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แม้นพยัคฆ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายขวัญชัย ฟุกฟก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงอสมาภรณ์ ด้วงลอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทับทิม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายชัยวุฒิ บูรณะพงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงพรนิภา โม่หิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงพรกนก พรมประดิษฐ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสุพราวดี สนเจียม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤทธิ(คำหมืนปทุมานุสสรณ์)

์ ่

วัดฤทธิศิริราษฎร์เจริญธรรม

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายพุฒิสรรค์ แก้วโนนตุ่น

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายยุทธพงษ์ เปาสูงเนิน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญคง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ภูกงลี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงธนัชชา เลิศม่วง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงภัคนันท์ ชูยิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีสมบัติ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ มาเอียม

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงศิวารินทร์ ทองจุ้ย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงอาทิตยา ไกรบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายกนกพล บุญเม่น
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายวรกิตติ

์

ด้วงบาง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ช้างกลัด
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายโสภณ บุญชุ่ม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงกรวรรณ โพธิงาม

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ชังทอง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณพุฒ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงธัญพร ยิมยวน

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงสิรินทรา พรานบุญ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุนิสา ทองมี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงอารดา รวมสุข
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ อาจเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงพัชรา มันหมาย

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายอภิยุทธ เมฆเสือ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงกนกพร พรมมะนัด
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ บุรีรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายณัชนนท์ เมฆเสือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายดิศพงษ์ สุวิลาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายธนภัทร ศิริโชติ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงอรพัทธ์ สิงห์โต
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร อยู่แย้ม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงมริตา ทองหล่อง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายนฤนาท อินหล่อ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีกระจ่าง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายกฤษกร เกตุขาว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสิราวรรณ เขียวบาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

วัดไสยาศน์  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มีจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงสุรัชนา อ้นปอม
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงสุเมธินี ขำขจร
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายจาตุรนต์ บุญคง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงมณฑิตา พุฒลบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายสงกรานต์ บุญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายพงศกร น้อยบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายธนัชชา ปะวรรณา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายธันยบูรณ์ เกตุขาว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คล้ายบุญโต

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงจิตติภัทรา ทองแท้
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงราชาวดี จิตต์ภิรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ แสงศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายอัษฎายุทร ฐานิภัทร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงรสิกา อยุ่มา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงสุยิตา กิงแก้ว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายทัตพงศ์ แก้วกงพาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายพัชรพงศ์ ผ่องด้วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายจีรพงศ์ อินประจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ พรมจินดา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายภูบดินทร์ สอจันทรทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงณัฐธัญญา สุวรรณรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงพยดา วรรณบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงทรัพย์ทวี นาคอยู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายวุฒิชัย นิลนนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายชนินทร เกตุพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงปภัสรา เพชรทิม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงสุพัตสา นาคสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ วชิรตันติวิทย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงพัชราภา มีสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายวรภัทร จินดามณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตุ้มแห
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายณัทนนท์ แสงคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงศรุตา เต่าเล็ก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วัดหนองตาโชติ  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๖
นางสาวกาญจนา กล้าแข็ง

๒๑/๕/๒๕๑๙
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๗

นายธนภัทร งามทวี
๑๐/๕/๒๕๑๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๘

นางสาวนวตา ค้อมทอง
๑๘/๔/๒๕๑๐ โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๗๙

นางสาวนิตยา แก้วทุ่ง
๑๗/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๐
นางสาวประกายมาศ หงษ์วิเศษ

๑๔/๙/๒๕๑๕
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๑

นางสาวปญจนา นิมมณี

่

๓/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๒

นายภัทรธีรพงษ์ ไก่แก้ว
๑๗/๕/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๓

นายสุรเดช อัครรัตนโสภณ
๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดหนองทอง  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา ไกรทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

วัดหัวฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อ้นชืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงยุวนาถ ปนแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายกันทรากร ว่องไว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงอมรกานต์ ผูกอ้น
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี ดีเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร อยู่ทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงภัคจิรา ไทยลี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

บัวปอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายภูวนารถ ฟกตัว

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายพีรภัทร แก้ววิเชียร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายณชล แมลงภู่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายศศิกร นาคจร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลายนา วัดหัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงกนกกูล อินเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ เกลียงเพชร

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายกิตติภพ ยอดโปร่ง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายกิตติวินท์ เกตุเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงจตุพร แจ้งจีน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงจิดาภา อยู่ขาว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงชมพูนุช หวังลาภ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ อ้นเนียม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงฐิติชญา ชูยิม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายณภัทร เกิดทวี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายณัฐชนน เพ่งกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายธราธิป แซ่แต้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายรังสรรค์ แก้วริด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงรุจิรา ทับทิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงวัลยา เพ็งอำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ แก้วพลงาม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงนารากร อ้นชืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายนิรุทธิ

์

ดีบู่
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายปาณชัย ลำภู

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ คำปาตัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายพีระพัฒน์ อุดใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงภาวิดา อินสุวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงวิภาดา อินสุวรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายศรายุธ เหมยมะโน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายศุภณัฐ สีแนม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงสไบทิพย์ เทียงแท้อุปถัมภ์

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายสิงหา เชิงชัน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ นวลจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ เทียงแท้อุปถัมภ์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ต้อนแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงอัมพวรรณ วันทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

หัวฝาย  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายเสาวภาพ ทับสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงภรพรรณ ทองหมืนศรี

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายกิตตินันท์ จันเกษม

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายปยวัฒน์ โตนา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายปริญญา พ่วงพี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายภาณุ พานสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายพรพิสุทธิ

์

ทองกรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายปญญากร แสงพิม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงศรัญญา ปองกา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงเจซี มูฮามัส
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ เอียมสนิท

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายวไนย พรมเซาะ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ยิมณรงค์

้

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ เปลียนดี

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายธนกุล เปลียนดี

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงเกษราพร เผือกอ่อน

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุขสบาย
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงสายรุ้ง สอนไผ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงธรรมรัตน์ ต้มกลัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงเพชรนารี เอียมสนิท

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายแบงก์ สิงห์โต
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๔๖๐/๑๓๔๙

นายชัยวัฒน์ เสมพูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๐
นายชาตรี บู่อินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๑

นายธนากรณ์ เนียมหอม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายชญานนท์ รุ่งสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๓

นายธนาวุฒ ไกรทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายศักดิชัย

์

อิมพิทักษ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๕

นายวุฒิพันธ์ อ่วมน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงภัคลมัย เชิดชู
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงสิรินดา หงษ์เวียงจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๘

นางสาวอมรทิพย์ เชือทุม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๕๙

นายเมษา มีแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๐
นางสาวมณีรัตน์ พันไผ่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๑

นายนนธวัช มันคง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๒

นายดาวรุ่ง ปนทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายรุ่งภพ ตังสยามวณิชย์

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๔

นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๕

นางสาวชัญญานุช สีขาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๖

นางสาวศิวลักษณ์ ไกรกิจราษฎร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงบุษกร พุดหอม
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงอนุสรา เงินมี
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงเกวลี กล่อมเกลียง

้

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายนพรัตน์ แนบเนียน

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายอุดมโชค รุ่งเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายพงศกร แตงขาว
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายไตรภพ ชีวะนานนท์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายธนกร จุลพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร ใหม่สูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายปรวัฒน์ อ่องเกษม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายศสิธร เอียมหุ่น

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงพิมพกา แตงคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา กลินขจร

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงสุภัสสร ทรัพย์ประมูล

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงกมลวรรณ แปลกบัว

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงสุชาดา ผลมา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ โตบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงพรลภัส จันยางาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงปณณธร หน่อทอง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงปภัสสร เลียมอยู่

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงชนกานต์ อ๋องเกษม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา เงินมี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงสรสิชา สุทธิวิลัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ อุไร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายธนกฤต นกแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายจิรภัทร์ แสงทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายพอเพียง บุญเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงอัจฉริยา นางแย้ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงชนาภา พอมอิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงวิรัชดา สุทธิวาระ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงอภิญญา มะยมทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงปาณิสรา แสงมาก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงอารยา จันทา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงชัชชุติอาภา ทองคำแจ่ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสิริวิมล บุณยมณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายธีรไนย์ ฉายามงคล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายศุภกร แตงขาว

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงนุชนารถ กล่อมเกลียง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๕
นายนาวิน วิเศษแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวิภา ทองอยู่

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายศิวา แจ่มใส

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายกฤติพงศ์ บู้อ้น

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายดนุเดช เอียมหุ่น

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายวีรากร แย้มแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายวิทวัส แนบมะณี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายธนากร ยิมประดิษฐ

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงนรินทร์นิภา ปนทิม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงศิริวิมล หยวกจีน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงชุติมา ปองไป
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาเทียน

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ นาสังข์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงอรวรรณสา เสือมัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงธัญชนก เหมราช
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงกมลชนก ดงพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายพรชพล ทิพวัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงวรรณฤดี คุ้มขัง ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ คุ้มขัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายธาราธร สินสุข

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายณัฎฐกรณ์ คุ้มขัง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

แก้วเขียว
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงสุนิสา คุ้มขัง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์จีน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงวรัญญา คุ้มขัง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงรัตนากร ชนะทรัพย์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายชญานิน จันขาว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงชนาภา รัตนวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ คุ้มขัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายพชรดนัย ปนอ้าย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงธิติกานต์ คงนวน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวบาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงธมนวรรณ พุ่มไม้
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงกัลยกร สายสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงวรัญญา ฮุยเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ อยู่สุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายจักรพงษ์ อ่อนสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายธีระพงค์ ทองอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กหญิงกชกร สุขจ้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงกัญญนัท เนียมพา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายศุภณัฐ ศรีสมัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงนิชนันทร์ นีรพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงชลลดา ทองอ่อง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ปนทิม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงสิรินญา กลินลูกอินทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายนิธิภัทร เหมราช

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงชาลินี ลิมอรุโณทัย

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายณงค์ฤทธิ

์

เครือทิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงกันธิชา มันเทศ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงสโรชา จอมแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายพงศกร มะปราง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายพรเทพ เกตุแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายพัสกร เกตุแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงจุฑามาษ นีรพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงสิริวิมล จอมไกร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายนวางกูร ทองอ่อง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงชลิดา มณฑาทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ บองเพ็ชร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี ทับรอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิหอม

์

วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายมนตรี มีอ่วม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายวันเฉลิม ทองสุขดี ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายอัครพล เหล่ารอด ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายนัทธพงศ์ อิมหนำ

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายชัยเชษฐ์ ทองสุขดี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายณัชพล อบหอม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายวัชรพงศ์ พึงเพีย

่ ้

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายวรุต เย็นฉำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงนุชจรี พึงทรัพย์

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงรัตติกาล หอยเฟอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญเหมือน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงสิรินทรา จันทขาว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายคมกริช เนียมหอม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายนพคุณ สุขมล
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ เผยพร ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายสมหมาย เสือสะอาด
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธนโชติ จำปาขาว

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ หอยเฟอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงณิชา อินทรฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สิริโส
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงนำโชค ประพันธมิตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงปฏิมา ทับอิน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงชลธิชา ดอกขมิน

้

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงปยฉัตร อินทฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงปรารถนา ทองขาว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายจักรพงษ์ พุดหอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายปราโมทย์ คุ้มคง ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายมนตรี พัดผล ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายปวริศ ูวงษ์พูนธีรกุล
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายอรรถพร เรียบร้อย
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายศุภสิน ดีนุ่น

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๓ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายจิรวิชญ์ สุขศรี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายณัฐภูมิ ไพรโรจน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายณัฐฐินันท์ นิมนวล

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ห่วงมี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงกนกพร มันพร้าว
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายรัชภูมิ คงยวง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายจีระพงษ์ มาจาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายศิริชัย ถวิลคำ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ วรรณศรี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงนิชานันท์ โคตพรม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงศศิธร ภักดีโต

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงณัฐพร จงจีระ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายสรายุทธ ทองแพร

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธนกฤต ทองสุข

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายคมกริช มีศรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายวัลลภ พุ่มพวง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายพัชรพล ทิมพิทักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เถือนโต

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายวศิน จูมไม้เมือง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ เสนนำเทียง

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงพรญาณี อ่วมกัณฑ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ทรดิษ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายภูวเดช จ้างอีจาง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงชนาภา ผ่องแผ้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายภูมิพิภัทร เนียมเอม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายคืนศักดิ

์

พรมพา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์มา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายธีรเดช ชินพงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

โตนดทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายนพเก้า กระแบกหอม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายเอกราช พุ่มพวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นวลใย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงเวฑิตา ผ่องแผ้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ทับแผง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงสุพัตรา ปานบุญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา เขียวขาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงนวพร บัวปอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงเพชรนภา จันทร์หอม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงพัตรพิมล แพงเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ผ่องแผ้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายทิพากร ไกรนคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงญาณิกา แปนจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงประภัสสรา ใจหาญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สวนม่วง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุภัชชา กลินมิง

่ ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายภูเบศวร์ แออัด

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายชยานันท์ โรจนันท์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายเกริกเกียรติ บุญกูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายนพดล ครุฑช่วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายฐิตินันท์ บุญปน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายรพีภัทร เชาว์สมุทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงนันธิญา หนองหลวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงวิวประกาย เขียวขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุภาพร เถือนโต

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูลพัฒนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยอนงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายณัฐพล เทียงดี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายสุรทิน ชุ่มพรมราช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงเยาวเรศ หยุยจันทึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายธเนศพล ใจหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงทิพย์สิริ มากโฉม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายทศวรรต พุ่มพวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายพีรวิชญ์ แสงจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายกฤติพงศ์ โฉมแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ยิมแย้ม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายนิธิกร สิงห์โตทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายภมรศักดิ

์

พุ่มพวง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงพรนภา แก้วอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุ่มไพร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงมานิตา เขือนแก้ว

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ยิมแย้ม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำหมู

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา หลาบคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายไชญากรณ์ สิงห์โต
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงภาวิณี จันทร์หอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายชัชพงศ์ แย้มสวน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายสิงหา สวนม่วง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายลภัส จำปาพุท
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๓

นายเจษฎาวุฒิ คล้ายอ้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงวรรษมณ พุ่มพวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายเจษฎา จอมสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายภัทรชัย กาบัว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายนพดล ศรีรักษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายพงษ์เดช กุลยอด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายดนภัทร เฉยเอียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายปฏิภัทร ผ่องแผ้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา เขียวขาว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงนัฐริกา แสงจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายเอกรัตน์ แพงโตนด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงสุวรรณษา เมืองแสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงพุ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายรณกร อ่วมกัณฑ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายชินดนัย ศรีจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ เขียวขาว
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๘๙

นางสาวมลัยพร สวนม่วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายอนุชาติ พุ่มพวง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ มากลำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายจรูญโรจน์ ประไพศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายชุติเทพ นวลจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายกีรติ คุ้มสุด
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายรัชชานนท์ กิจธนานันท์กุล

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายชนาธิป ภักดีบาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายธนดล กันโต
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายกิตติภพ ธัญญะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายภัทรดนัย ฝายเทศ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายภาณุพงศ์ สีขาว

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายวิษณุรุจน์ บริบูรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุธีกานต์ ร่วมรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงเพชรลดา พุ่มไม้

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงวรินทร สมบูรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงนภัสสร คงจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกฤตาภรณ์ งามทรัพย์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ อินทะชิต

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา อ๊อดพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ เพ็ชรรี

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงภัคภิรมย์ ไพบูลย์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายไพโรจน์ อ่วมน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายวรัญู กะการดี
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายวุฒิภัทร อาจหาญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายธนากร เขียวเกษม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ สุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัชชา เทศนิยม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายกฤรชพล วงศารี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดเกตุวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายอัครชัย คำแหง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายภานุพงษ์ บุญเหมือน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายวุตธิกร อิมพัฒน์

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายเวธน์วศิน สำรี
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายศราวุธ คงรอด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายศุภณัฐ สีขาว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายสิทธิโชค บัวส้ม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงธมลวรรณ พุ่มพวง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงนิตยกาณต์ อ้นชู

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงพรรณพัชร แก้วจีน

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา นวนวิใจ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ซังยืนยง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายพชรพล คงจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายยศกร แสงถึง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายศักดิภัทร ล้นเหลือ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงณิชาภัทร กลินกุหลาบ

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายนนทพัทธ์ สังข์จันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๗ / ๑๔๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงสุชาดารัตน์ ละอองศรี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายหัสนัยน์ อินทพุก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายกฤษฏา น้อยใจดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงพรรณิภา โยธาราษฏร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายธนกร จำปายศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายเอราวัฒ สอสุดใจ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายเสกสรร ช้างเผือก
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายปยะพงษ์ พิกุลทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายอนุชา รอดเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายปญจพล ไทยเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายศักดิดา

์

อ้นนา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายวีรภัทร เพ็งอำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายธีรพงษ์ ปนม่วง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงปุณญดา แก้วเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงญาดา ฤทธิเจ็กดี

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงเกวลิน อัมพวัน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ ทองอินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วหนู
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงอรจิรา เสวีวัลลภ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อาจสูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงธมนวรรณ อัมพวัน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงกรานต์สินี กรัมภัค
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายปยะพัฒน์ กรดแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายกฤษดา สังข์หอย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายบุญมี อยู่คง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงพัชราวดี สุริยวงศา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายภูชิต แก้วเถือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงณกมล ทองอยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ สร้อยสุข
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงดารินทร์ ทองสุข
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงสุภาพร เลยไธสง

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายประฐม เพชรรี

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายวายุ ไพรสิงห์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงบุญฑริกา สีขาว
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงอารยา เพิมพูล

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงอุษณีย์ ทองนาค

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทานะมัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ถาวงษ์เพีย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายธนายุทธ หนูหริง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายธนิสร พานทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายภรัณยู สุขมาก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายสุเมตร์ รอดสิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงเกษร สมบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงกมลขวัญ ทองอินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แจ่มศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงจีรวรรณ จำเริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงฎรินรัตน์ แสงเงิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงฐิติวรดา มันเทศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงพัชธิดา บุญคุ้ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลิศสุขสมบัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงยุพาพร พงษ์พันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงวริศรา ทองนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุพิชชา บัวแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงสุมณฑา พิมเนียม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา ประดับศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายประวิทย์ แสงเงิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายพัสกร นาตาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายสรอรรค บุญคุ้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายอนุวรรตน์ คงจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายอานนท์ ไกรกัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงเชอรี

่

อ่อนคลัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงธัญศิริ อยู่นาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงพิชชาอร นวลละออง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงรัตนา สงฆ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงอติมา แสงเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งประเสริฐวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาตาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายจารุพงษ์ คงเมือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายณัฐนันท์ จันทขาว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายทรงพร ไตรพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายเทวราช วงศ์แก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ สวาทวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายนนทพร เบ็ญจกุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงนัฐกาณต์ อยู่จิว

๋

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงลลิตา เอียมจริง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงศศิวิมล หลงแย้ม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ถินที

่ ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายณัฐนัย จันทขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายธนนันท์ธัญ ชาตรีธีรโชติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายธีรเทพ พงษ์พันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายนุกูล แสงมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายพิพัฒดิพงษ์

์

สมบูรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายภัทรพล ตูมหอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายภาณุเดช โพธิขวัญ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายสมพร ชูสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ เรืองเดช

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ เสาคลัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนสำอาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กริดกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายมนพัทธ์ ฝายเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายเมธากานต์ จินสมัคร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายรณชัย สวาทวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายสมชาย อินทะแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายเหนือเพ็ชร กายา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สังข์ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงเกวลิน พุ่มน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงวารีรัตน์ สิงห์โต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายจิระพงศ์ จอมทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายฉัตรชัย เกตุแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายณัชพล อ๊อดพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายทศพล เขม้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายอนุทัศน์ สุขย้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ แดงกำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงธนพร สำรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายชมนาฏ ชมพักษตร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธาดา เสธา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายพรเทพ ขันติจิตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายพัลลภ มะเดือ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายไพรัช อยู่บุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายวโรดม แก้วมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายสันติสุข สวัสดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายสิทธิพล มันคง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายอานันท์ เกียวพันธ์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงพรพิมล แสงถึง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ชูศิริโรจน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช้างเผือก
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

รอดสิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายชัชพงศ์ ม่วงปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายชัยนันท์ ไทยเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายนัฐพงษ์ อยู่จิว

๋

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ นมเนย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายปธานิน จันขุน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายปยะพงษ์ โตกราน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายพุทธิพงศ์ กระสินธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายศิริวัตม์ เพ็ชร์คำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทับเพ็ช

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี ส้มโต
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงอารดา แมลงทับ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายโกมุท พ่วงพี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายณัฐดนัย รุ่งอินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธนากร แก้วจีน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายธีรพล ทิพย์มณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายพงศกร จินดาธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายมานัด ฉิมเชิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายวีรวุฒิ เอียมสีทอง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายอนุกูล แย้มแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายอรรถพล สำอางค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทรโชติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงประวีณา สนศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงวีรดา มันระวัง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงสุภัสสร เสือน่วม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือสะอาด

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายปฏิพล สำเริญรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายพันธวัช พรมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ภู่ห้อย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายอมรเทพ มีศรีผ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายเอกราช มีบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงพจณี ตาแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงศิริพร สังข์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงสริดา บัวกลอย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา เม้ยกำเนิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงโสภิดา ภาคภูมิ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงนันทิชา แสนโคตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายรัตนชัย พูลศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายวาชยุ อินทะแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงอัศมา เพ็ชรรอด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงพลอยชมพู สมศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศาสตร์พงษ์พันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงรัตนกร โพธิณรงค์

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงวณิชา มันระวัง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายยุทธศักดิ

์

พุ่มไม้
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงภาณุมาศ กรีทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายสุรชาติ พึงสถิตย์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายอรรถพล เอมอำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ยอดขำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายสุวิรัตน์ เรืองรอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงรัชติญา เฉยบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายดลณฤทธิ

์

เอียงสูง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายมินธดา สีขาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายตะวัน สร้อยสุก

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๖
นายวัศพล แซ่ด่าน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายศิรวิชญ์ เฟองจร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายสกลธร นาขุม

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายกฤษณะ ด้วงลอย

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บวบหอม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายชัยณรินทร์ มันพร้าว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ ฤทธิคุ้ม

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายธนภัทร แจ่มโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายสาโรจน์ คุ้มขัง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงกัลยา ช่วยคิด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงกัลยา ไผ่เรือง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงละอองศิริ คงอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงวิภาดา รุ่งเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พินทุย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สอนนุ้ย

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์ทันโอ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงชุดาภา เกิดปน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ ตูมหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงพิมพิกา มันพร้าว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงรชนิศ ยอดเพชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงวรรณพร บุญกิม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงศศิวรรณ พูลพิพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายศุภวัฒน์ เรียบร้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายธีรพัตร์ ร่วงสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายกร ยิมประดิษฐ์

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายปพน เขียวเหลือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายพิพัฒน์ คุ้มขัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายธนโชติ จันทขาว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายศิปปกร พิศอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายจักรี คงหอม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร รูปคำ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงบุณยาพร เถือนเปา

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงสมฤดี บำเพียรเพียร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายกรกฎ ผาสุข

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายศรัณยู เทียนดำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายพงศธร แสงสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายวรายุส อินตาจักร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายพงศภัค ปนอ้าย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายมนตรี เทียนดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายสุทิวัส นัดที
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายธีรภัทร นัดที
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายปกรณ์เกียรติ

์

บุญกิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายธีรโชติ ชูเทียง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายพลทกาญ สุขเกษม

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายพงศธร รอดบุญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายนวพล เงินแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงศุภานัน อินสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นวลทิม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงศกลวรรณ ไพรเถือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี จันทขาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงสุนิสา ร่วงสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงญาณิศา ม่วงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงเวธิกา สุภาพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงพรรณวดี หัวแห้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายสุเมธ จวนสูข
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงอนันตญา อาจผึง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายธวัชชัย เผือกอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายทิตชนม์ จำเนียรกาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปานแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายพัสสน จันทะขาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เต็มเปยม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายนันทวัฒน์ สีนวน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายสมโภชน ฟกทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอัครพล พรมไหม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงเจริญรัฐ สุขนิรันด์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายกรวิชญ์ มันอำ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายคฑาวุธ แปนสุขเย็น
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายณัฐพล คำหนู
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายธีรชัย สินพิชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายนันทวัฒน์ เหน่งแดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายวราวุฒิ ยิมประดิษฐ์

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ ทับเครือบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายสหสนัย อินสอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๔ / ๑๔๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายสุทิวัส มีอ่วม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญกิม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายอภิชาติ อยู่นาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายพรประกิต เขม้น
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายอมรเทพ ทับยัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่ขำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นิมนวล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกิดปน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ คงอิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงวริศรา จิตรพินิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงอุมาพร ไผ่งาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนเสร็จ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญนิธี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายธนากร โพธิขำ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเฉย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายสุเมธ นวลทิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญศิริ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงพิยดา กลินหอม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงอลิสา ทองอินศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงรุจิราพร ทวีรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงสายฝน ชูชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันเดช

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงรุ้งนภา แก้วบังเกิด

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา แสงสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายนนทวัฒน์ บัวเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายธีรพงษ์ สุขแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายปณณวุฒิ ยิมยวน

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายคมกฤช มันประสงค์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงชญามณี มากมูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงปยวรรณ ดาเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงมุธิตา ธิมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงธัญชนก สำรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายสหรัตน์ ลือเฟอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายสิทธิโชค รอดเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงสุธารัตน์ สิงห์โต

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายพงศกร เนียมหอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายศรายุธ กวดนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญรอด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วบังเกิด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายภราดร แสงชมภู
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายศิริวิทย์ ไกรกิจราษฎร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายหัสดี ภูกาบเพชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงพิชชาพร เกียวพันธ์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๓

นายชินพัตร อยู่สบาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๔

นางสาวกริษฐา บัวส้ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๕

นางสาวจุฑารัตน์ ทองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๖

นายเมธสิทธิ

์

ดาทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๗

นายชำนาญ จันทร์หอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายวัชรินทร์ นาตาล
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงชลธิชา พุ่มชะเอม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พุทแช่ม
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายกฤตวัฒน์ กลินเมือง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายปวเรศ ฉัตรเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายศักดิชาย

์

อุทัยแสน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายจิรายุส หลำภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายอนุรักษ์ ถึกเพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายสุทธิราศ วงษ์วรรณดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายเอกกวี สีนวน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายทัตชัย ฉัตรเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายภาคิน สุขไสย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายธนากรณ์ แก้วเพ็ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายปยพัทธ์ เนียมแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โตพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายนพดล แก้วเนย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายสรนันน์ สวนม่วง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายฉัตรมงคล อ่านคำเพชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายภูมินทร์ นัยนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงอังคณา เหิงขุนทด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงมณฑิตา แสงจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๖ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงนิรภัทร น้อยน๊อต

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายวิศิษฏ์ บุญกิม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายกำชัย เอกจีน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงตรีทิพย์ ก้อนคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
นาเกลือ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๕ เด็กหญิงฐิติกานต์กมล
ผลทิพย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วแดง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงฐิติชญา มิตรพ่วง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงวรรณา อินตรา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายสรเดช ศรีเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ เพ็ชรเลิศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายพันกร โตพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายเอนก เชือมหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายนัฐพล ผะสม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายกฤษฎา อินสี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายนพณัฐ อินเมฆ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายณัฐดนัย ฉัตรเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงรดามณี ศรีคล้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงศุภักษร หลิมวานิช
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงนรารัตน์ บุญเทียง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงพัชราพร รอดเปา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงสโรชา สีนวน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงปารวี บุญสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงศิริญาดา ตูมหอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ดำทองคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงพรพรรณ สิงห์โตทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงสุพรรษา เม้ากำเนิด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายศุภเศรษฐ์ พระนมมาด
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงรมิตา จันทร์นิม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายนาคินทร์ จันทร์หอม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายธีรภัทร พุฒจาด

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายศรัณยู สุขแท้
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงอังคณา สุ่มแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ทับทิม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงขจร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงธิดารัช เนียมแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายพาทิศ บุญธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายเตชิต ปานดำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๘

นางสาววรรณวิภา พัดชา
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ รักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๐
นางสาวสุธาสินี สุยอย

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๑

นางสาวณัฐนิชา ปานนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๒

นางสาวรมณี อินทพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๓

นางสาวภัทราวดี เปก้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๔

นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณเวียง
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๕

นางสาวณัฐพร คำปาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๖

นางสาวมาริสา เกตุอ่อน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๗

นางสาวศุภรัตน์ จิตรวิเศษ
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๘

นางสาวณัฐจิรา กันนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๑๙๙๙

นางสาวเอกวลี อิมทับทิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๐
นางสาวฐิติมา แก้วจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๑
นางสาวขวัญฤทัย บางบรรเจิดศิลป

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๒
นางสาวณัฐชยา คงนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๓
นางสาวกัญญาภัส เพ็ชรชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๔
นางสาวกัญญาภัค เพ็ชรชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๕
นางสาวศรีไพร ขอนทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๖
นายธนพล คำทุม

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๗
นายภควัต แก้วกิง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๘
นายศิรสิทธิ

์

จ้อยเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๐๙
นายจิรภาส เจาะจง

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๐
นายครรชิต เนาว์แสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๑
นายชลธี ทองเอียม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๒
นายธนัญชัย สวัสดี

๒๙/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๓
นายธีระพล น้อยคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๔
นายปุญญพัฒน์ บุญคง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๕
นายพีรพัฒน์ กลำคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๖
นายสุธิราช ทิพย์รี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๗
นายคุณวุฒิ อยู่แย้ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๘
นายศุภกิตต์ เพชรทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๑๙
นายโสภณัฐ เลียมรัตน์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๐
นายเกียรติศักดิ

์

พัดขำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๑
นายภานุเดช ปานทุ่ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๒
นายธนพล แปนจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๓
นายนฤเบศ เล็กสน

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๔
นางสาวกมลชนก เกตุอ่อน

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๕
นางสาวสุจิตรา โพธิดี

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๖
นางสาวปภัสสร อ่อนสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๗
นางสาวรุ่งนิมิต แก้วคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๘
นางสาวสุพรรษา โพธิไคย

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๒๙
นางสาวนิศารัตน์ ปรีทุ่ง

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๐
นางสาวอรุณสิริ มีนา

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๑
นางสาวเกศกนก ทองโตนด

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๒
นางสาวญาณิศา กลันเรือง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๓
นางสาวณาตยา อิมชา

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๔
นางสาวธารารัตน์ อิมอำ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๕
นางสาวขวัญฤทัย อินทะโชติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๖
นางสาวทัศนีย์วรรณ กลินทุ่ง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๗
นางสาวจันจิรา จันทน์เทศ

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๘
นางสาวภัทรวดี พูลประเสริฐ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๓๙
นางสาวทรรศนีย์ ประสม

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๐
นางสาวมัสยา พลเชียว

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๑
นายอนิรุทธ์ อำกร่าง

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๒
นายปฐมพร เกตุอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๓
นายมนัญชัย พัดพ่วง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๔
นายรชานนท เปล่งปลัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๕
นายสหฤทธิ

์

นิมคำ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๖
นายสิทธิกรณ์ อุ่นเมือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๗
นายสราวุธ ม่วงปาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๘
นายศตวรรษ หมวกโตนด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๔๙
นายจิตรกร โพธิงาม

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๐
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรรุ่ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๑
นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๒
นางสาวศรีอำไพ แจ่มทุ่ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๓
นางสาวเสาวลักษณ์ ปอมแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๔
นางสาวอาภาภรณ์ สีคล้าย

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๕
นางสาวกนกวรรณ ดำดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๖
นางสาวสตรีรัตน์ ม่วงเล็ก

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๗
นางสาววรกมล เจาะจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๘
นางสาวอารีรัตน์ เทพา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๕๙
นางสาวศศิธร แย้มทุ่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๐
นางสาวพิมลพรรณ เสาตรง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๑
นางสาวภิญญา นามละว้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๒
นางสาวศิริวรรณ อินทร์อยู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๓
นางสาวนำทิพย์ พ่อเพียโคตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๔
นางสาวเบญญทิพย์ พริกทุ่ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๕
นางสาวชลธิชา โตอ่วม

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๖
นางสาวจิราภา บุญทาทิพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๗
นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมกัณฑ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๘
นางสาวรัฐกมล คนซือ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๖๙
นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๐
นางสาวศิริพร จินาเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๑
นางสาวปารีณา เกิดยิม

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๒
นางสาวกนกวรรณ เย็นฉำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๓
นางสาวสมิตา โยตะนันท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๔
นายคุณากร ยิมช้าง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๕
นายพีรวัส สอนทุ่ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๖
นายธนพนธ์ อักช้าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๗
นายโอฬาร แจ่มใส

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๘
นายศรัญู บุญหลง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๗๙
นางสาวปนัดดา บาทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๐
นางสาวณัฐธิดา สินพิชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๑
นางสาวภาวิณี อิมชา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๒
นางสาวปวีณา แก้วทุ่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๓
นางสาวเบญจมาศ บัวหลวง

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๔
นางสาวชาลิสา นิมขาว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๕
นางสาวรัตนากร พึงเรือง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๖
นางสาวพรนภา ถึงเป

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๗
นางสาวจริยะวรรณ เมฆไตรรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๘
นางสาวลออรัตน์ บุญโตนด

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๘๙
นางสาวนนทิญาณ์ จันทร์ทุ่ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๐
นางสาวชรัญญา ฟกรักษา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๑
นางสาวศุภลักษณ์ ภักดีโต

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๒
นางสาวสุพิชชา พลอยโตนด

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๓
นางสาวอุรวรา ม่วงทุ่ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๔
นางสาวสโรชา อยู่ขำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๕
นางสาววิภาวัลย์ งอกเข้านก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๖
นายกิตติศักดิ

์

จิตสว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๗
นายพชร มูลอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๘
นายธนาดล ชำนาญเสือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๐๙๙
นายอิทธิพงษ์ คชโตนด

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๐
นายนพคุณ บุญโตนด

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๑
นายณัฐวุฒิ น้อยคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๒
นางสาวศิรินภา พุ่มมาลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๓
นางสาวขวัญจิรา อยู่ทุ่ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๔
นางสาวนำเพชร สีคล้าย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๕
นางสาวกฤษณา อำเพชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๖
นางสาวแสงรวี สอนเม่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๗
นางสาวอารีรัตน์ อินทะวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๘
นางสาวกัลยากร จันทร์ผึง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๐๙
นางสาวประภาสิริ อยู่แย้ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๐
นางสาวจันทรา ช้างทุ่ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๑

นายอนุชา สุกใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๒

นายรัตนชัย บัวทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๓

นายชนกันต์ โพธิแดง

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๔

นายอติวิชญ์ สังข์สะอาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๕

นายกมลศักดิ

์

ทิพย์ดิษฐ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๖
นายภาณุพงศ์ เขียนภูเขียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๗

นายธนโชติ ทัดอ้น
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๘

นายมงคล ขำน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๑๙

นางสาวพิมลนาฎ สินประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๐
นางสาวสุภาวดี พรมทุ่ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๑

นางสาววลัยลักษณ์ ทับทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๒

นางสาวพัชนี อยู่ทุ่ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๓

นางสาวธนัชชา ฟกมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๔
นางสาวสุธาทิพย์ ยิมช้าง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๕

นางสาวธัญญารัตน์ เกตุคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๖

นางสาวอนันตญา แปลกมาก
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๗

นายมนตรี ชาภิรมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๘

นายกิตติกรณ์ ปรีทุ่ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๒๙

นายปฏิวัติ นาเกลือ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๐
นายกฤษณะ บุญสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๑

นายณัฐวร กล่อมผ่อง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๒

นายสถาพร ชูหลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๓

นายพันธวัสส์ น้อยคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๔

นายอัษฎาวุธ แก่นวงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๕

นายณัฐวุฒิ อิมชา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๖

นายคันธ์ฉัตร สินพิชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๗

นายกฤษฎา จันทร์ทุ่ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๘

นายณัฐวุฒิ โสภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๓๙

นายชัยวัฒน์ น้อยคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๐
นายสมาน ทองลิมสุด

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๑

นางสาวชรินรัตน์ โตนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๒

นางสาวจุฑามาศ อ่อนสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๓

นางสาวภควดี บัวบุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๔

นางสาวพิพัฒน์ โตนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๕

นางสาวอินทิรา เกิดปน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๖

นางสาวกมลทิพย์ จ้อยเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๗

นายวรชิต มีรอด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๘

นายยศธร ยอดไม้งาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๔๙

นายณัฐพงศ์ บุญเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๐
นายธีรเดช ปองกัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๑
นายพีรพัฒน์ ตรีขำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๒

นายจอมคล บ้านกล้วย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๓

นายกิตติ คำเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๔

นายภาคภูมิ เปรมทุ่ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๕
นายบุญญฤทธิ

์

เปรมพัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๖

นายสิรดนัย เสาวนิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๗

นายนวพล พัดทุ่ง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๘

นายนคเรศ เกตุอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๕๙
นายวชิรวิทย์ รักรู้ธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๐
นายศุภกิตติ

์

เคราะห์ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๑

นางสาวชาลิสา คุ้มวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๒

นางสาวญดากร มิตคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๓

นางสาวนลินนุช อยู่เส็ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๔

นางสาวชฎาธร ครุฑบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๕

นางสาวชลธิชา อยู่กรัด
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๖

นางสาวบุษกร โพธิใจ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๗

นางสาวนภาวรรณ อุ่นเมือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๘

นางสาวสุภาพร ชำนาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๖๙

นางสาวสิรินทรา กันเณร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๐
นางสาวณัฐริกา สุรทานต์นนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายธีรทัศน์ สร้อยวงค์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายธีรวัต แจ่มทุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายทรงชัย กุลคง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายปฏิภาณ ยิมพราย

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์สงวน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายเอกรัตน์ แก้วทุ่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ ปานทุ่ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงปยวรรณ ชัยกาวิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ หอมทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงวิชญา อำทุ่ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงวนัชพร อ้นบางเขน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ด้วงฟู
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงชลกร เปวัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ครูมาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงศุภัชญา รักปอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงอนัญญา แสงจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงกฤติยา ถึงทุ่ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายปติชัย แสงหล้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายจิรพงศ์ สุวรรณรมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายปณิธิ เยหน่อ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายปองภพ นวลทุ่ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิยศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายไพรัช คุ้มมณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายไพโรชน์ คุ้มมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายวีรวัฒน์ แก้วสงวน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

วงศ์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ ถึงทุ่ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายภัทรพล ถึงเป
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายวีรภัทร นาครินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายสุริยา มังมี

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงพราวพรรณรายณ์

ต้อนแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ มังษะชาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงมะปราง จันทร์ทุ่ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายศิวัช เสือมี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงนันทนา ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ อิมบู่

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายอนิวัตติ

์

เสือแหวว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงกาญจนา แจงปอม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงชุติมา นวลทุ่ง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงรัตนศิริ พัดทุ่ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายศรายุธ กลินทุ่ง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ขุนนาวัง  

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายจารุพัฒน์ เงินนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บัวบาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายชนะชล นิมคำ

่

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

เขาลานพระวนาราม
 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายธงชัย ปานเกิด
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายธนธัต เขียวขาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายธนพล คำน้อย ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายธนานพ บุญส่ง
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายภูริเดช จันทร์วิไล

๑๖/๔๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายอนุชิต คชสีห์

๒๑/๒๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายอภินันท์ จิวนารายณ์

๋

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

เขาลานพระวนาราม
 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายมนต์ชัย ฟกมี
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทวะสี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายสิธิรัตน์ อู่ตุ้ม ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายนุติพงษ์ ปานเกิด

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

เขาลานพระวนาราม
 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีนุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงขนิษฐา อิมเทศ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรัพย์เมือง
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงนันทิชา อิมบู่

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงผกากาญจน์ อาจสถิตย์

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

เขาลานพระวนาราม
 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงพิมนารา เงินนา
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จ้อยเขียว
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
เขาลานพระวนาราม

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายนพชัย ขำแย้ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายเพชรพล จิวนารายณ์

๋

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายพชรพล บุญสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชมชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายพลศิษฐ์ ใจรักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สารธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายภูริทัต ขุนพินิจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายณัฐชนน เหล่าเขตกิจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายกรฤทธิ โตอ่วม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายพงศกร พิลาธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายอภินันท์ หุ่นสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายอาณัฐ เสนาจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลำนุ้ย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงนิรัชพร โยธาจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงกอข้าว ยคชรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงศศิประภา ทัดปอย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายธนภัทร อิมอำ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายธวัชชัย พุ่มเพชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายปยวัฒน์ เจาะจง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายภานุเดช อิมอำ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงชลณิชา แก้วตา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงญาณี บุญคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงแพรพิไล คงเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ คงนางลำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงวชิราลักษณ์ หลำนุ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงศุภิสรา บุญคง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงวิภาวัน สังข์คง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุตรกำเนิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนแถว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ฝากะมล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๓

นางสาวเสน่ห์ ขวัญบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๔
นางสาวพัชราพร ตันสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ นำพุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๕

นางสาววรรณนภา เณรเอียม

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๖

นางสาวมินทิรา มาลากอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีมาศ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๗

นางสาวรัตนากร ไพโรจน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีมาศ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๘

นางสาวนุชนารถ ทันไม้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายกฤษฎา ศรีสระงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายรพีภัทร ยาสมุด

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายณัฐพล ขันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายจักรพงษ์ ถาวร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายอนุชิต จิตผล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายธีรภัทร ขอนทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายปติกร หงทัพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายโสภณวิชญ์ เวินขุนทด
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายภัทรกร บัวเกตุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายธนดล กันหาเรียง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ทะวิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายศราวุธ อาชาพล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายปริญญา คล้ายบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงวนัชพร ศิลธรรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงธัญสุดา สุขแม้น
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงกานต์ชนก คำมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา สาระสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงณัฐชยาน์ อรุณการ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงพุทธรักษา พิมเอียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ทาวะรมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ สายนำอ่าง

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงแพรพิไล บุญเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา อินตะปกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงพรรณนารา ศรีมังคละ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงญาณิกา แดงนาเพียง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา น้อยภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา น้อยภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงขวัญฤดี โพธิเรือง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา คำหล่อ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงลัดดา ลาสอน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายตันติกร สุขแม้น

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายธนกฤต ก้อนมะณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายพีรดนย์ ลาสอน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายภคิน ศักดิดี

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ นำพุ  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เรืองรอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง เนินยาง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายนิมิตร งอนราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง เนินยาง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายอนุศิษย์ กำพลวิญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินยาง เนินยาง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายสหชัย ปุณะตุง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินยาง เนินยาง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงจินต์ศุจี อำทุ่ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง เนินยาง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพิมพูล

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาง เนินยาง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธรณ์ธันย์ แก้วหนู

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายณัฐภัทร ผ่องทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายธนพล เฉิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายสิทธิเดช เกิดปอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายจาตุรนต์ ขาวปอม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ นิลนุ้ย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงฉันท์ชนก ดัดทิพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอมประชานุกูล บ้านปอม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี สอนทุ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) บึง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา ไพบูลย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) บึง  

สท ๓๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายเจษฎากร นาสังข์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธนกฤต เรืองรอง

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายภูริช หุ่นสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายธนพล ครุธจู
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงปรียา วันจันทร์
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงศิริยากร โพธิโตนด

์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงอภิญญา เขียวกาหลง
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงณัฐติการณ์ วงศ์ทิพย์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงกานต์รวี เงินนา
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงลักษมี กลำมอญ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายวิษณุ ผูกอ้น
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ นารถบุญ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายไกรวิชญ์ พัดขำ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายพัชรพล คงกล่อม
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายปฏิภาณ วันจันทร์ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายภูดิศ ดัดทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงนัฐนภา จูหลำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงพรรณพนัช หลำทุ่ง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายณภัทร เล็กทุ่ง
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อยู่แย้ม
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงรัตนติกาญณ์

จันทร์เนย ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงนิธินันท์ หาทองคำ ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา ครุฑจู ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงนิตยา อยู่ทุ่ง
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๓

นางสาวชนิกา ตรีขำ
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดุสิดาราม บึงภูเต่า  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๔

นายวัชรพล อินทะสี
๑๗/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๕

นางสาวจินตหรา เฉือยพุก

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๖

นางสาวอุไรพร บุญคง
๑๔/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๗

นางสาวจีรนุช พัดกล่อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๘

นางสาววิชญาดา กันเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ เฉือยพุก

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายมนเทียร คำชู

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายศุภลักษณ์ อยู่คง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายกิตติทัต ด้วงคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายธนพนธ์ พึงเรือง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายไกรวุฒิ บุญคง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายจารุวิทย์ นาแปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายนันทวัฒน์ เจาะจง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเกิด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายวรัญชิต ทรัพย์เมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงพาทินธิดา เก้อขัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงปณฑิตา บุญคง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายภูผา กันนา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ภาวนาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กองขัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายจิรัฐพงศ์ มีสมบูรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายอติกานต์ พึงเพ็ง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายชัยธิวัฒน์ พัดพ่วง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายวรพล เสนเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายสุภัทร สมรักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายณฐาภูมิ

์

รัตน์พนมพวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายธนภัทร พงษ์พันนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายศักดินนท์ รักสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายชนาธิป เกตุอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายนิธิกร เปก้า
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา โยธาพล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงวรรณิศา มันดำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงสุวรรณ จีนภู่
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงเกศนภา แก้วอยู่
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงขวัญจิรา พูลดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงกนกพร เรืองวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงพิราอร เดินจร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงสิตานัน สายนำอ่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงศิรประภา พุ่มเรียบ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ขอนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงอารยา จันดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ปนทองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุจลินทาราม  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายปยะพงศ์ ชำนาญเสือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายกิตติกานต์ ลักษณวิเชียร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ หมวกสังข์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายพรชัย เจนจบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ พาพรมราช
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วทุ่ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายสิรภพ เรือนอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายยุทธิชัย จูเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายยศพัฒน์ บู่สี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายพรเทพ จิวนารายณ์

๋

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร์แช่ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทับเอม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงจินดาพร พันธ์ยาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงเตมีย์ภรณ์ กลินแสง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงพิมลศรี เทียนพุก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงพิมชนาฎ เตทุ่ง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงปยาอร โมเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ครุธจู

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงณัฐพร จูเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายสหรัฐ อยู่แย้ม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายพชร จันทร์เพ็ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงอลิศรา หุ่นสิงห์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายนราวิชญ์ ปานบุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายพิเชฐ ไพบูลย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงวรรณธิดา บุตรกำเนิด

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงกฤติมา ทับเอม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงอังคนาภรณ์ ณ พัทลุง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ไพโรจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๓

นายวีรภัทร โตชม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

ลาย  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายธีรภัทร กล้าหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายศิวัช ตันสอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายวาธิน ไวว่อง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงจีระนันท์ รัตนะวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงสุจิรา คำแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงพรนิภา แสนสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงนราภรณ์ ทานท่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(นำตกสายรุ้ง)

วังเงิน  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายธีรพงศ์ บุญมาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงธัญพิชชา รอยแดง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ เขียนพร้อม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลินเคลือบ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พลอยโตนด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงรัตนากร พรน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กชายวรเมธ ชืนใจ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายธนวรรธ ทรัพย์ทิม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายสยมภู ทองโตนด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงชนาพร นวลโตนด

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงปตถมา อินปอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายวายุ มิตคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายอรรถพล เทียมจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงตวงทอง ทรัพย์ทิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงปยธิดา ครุธปลอย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุรัตนเมธากุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายธีรภัทร กันนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงบุญญรัตน์ กาหล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ อุ่นเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายสุรยุทธ สงวนญาติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงเมขลา ชัยประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงกุลนันท์ ทัดอ้น
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายธราเทพ แผ่ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงปยาพัชร มาสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงเขมิกา ยืนยง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงกมลวรรณ อ้นน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายชัยณรงค์ โสปนหริ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายธนโชติ จันทร์นาค
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทรเรือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายอุดม คำเบิก

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายนัทธนันท์ นุมขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายจำรัส มิงมิตร

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายจิรวงษ์ สุขกลัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายนนทวร บุตรดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายธนากร เกิดปอม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สัยยาคม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วทุ่ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา เฉือยทอง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายชุติวัติ พึงเรือง

่

.๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายปาณุวัฒน์ แจ้งภักดี
.๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ จิตสว่าง
.๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายนัทธพงศ์ นาเกลือ
.๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายเจษฎากร อินทะโชติ
.๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายศาตนันท์ นาโตนด
.๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายสุทธิพงศ์ ประสม

.๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายญาณภัทร ตองอ่อน

.๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายญาณวัฒน์ ตองอ่อน

.๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ รุ่งเรือง

.๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายเขมทัต ประดิษฐ์ผล

.๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายจัตุมงคล เรืองนุกูล

.๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงปยะนุช นาคแทน

.๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ จิตสว่าง
.๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงจิดาภา ใจชืน

่

.๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงเกสรา ตองอ่อน
.๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายวีรภัทร ตำต้อ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายธนภัทร คุ้มโตนด ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายอนุกูล มีจันทร์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายกิตติธร เกิดช้าง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายธนกร ใจรักษ์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอนุชิต เจาะจง
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายอนุรักษ์ รุ่งเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายไกรวิชญ์ อินโตนด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายสุรเชษฐ มหามณี
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายนรภัทร ขำแย้ม
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายนฤนาท ทองโตนด ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายณัฐพนธ์ เม่นเผือก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายนพรัตน์ คงเมือง
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงพัชรพร เจาะจง
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงสิริกัลยา มิดคำ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงณัฐชยา ใจรักษ์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงกัณฐิกา นาแปน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงนพวรรณ คงเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงสุชาดา แจ่มหม้อ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดิง

่

วาลุการาม  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๕

นางนุ่ย เฟองคำ
๒๖/๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๖

นายวโรตม์ นิมขาว

่

๑๑/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๗

นายสหรัฐ แย้มวัตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๘

นายเฉลิมพร ฉัตรเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๔๙๙

นายพงศธร ครุฑบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๐
นายประมาณ เอนกโชค

๐๔/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๑
นางสาวนันธิชา เหมือนหมาย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๒
นางมาลัย ขำจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๓
นายเล็ก โตนดทอง

๒๕/๐๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๔
นายสุรัส มันคง

่

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๕
นางปราณี เจาะจง

๐๓/๐๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๖
นายณรงค์ แปนจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๗
นายสวน คงฟก

๐๔/๐๗/๒๕๐๘
กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๘
นายเพชร แจ่มใส

๒๙/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๐๙
นายสิงหเดช เจาะจง

๒๙/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๐
นายสมควร กล้าหาญ

๒๖/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๑

นายลา ขำใจ
๑๘/๐๙/๒๕๐๙

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๒

นายสมชาย ยอดแดง
๑๑/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๔

นางสาวจันทรา ทองสุข
๐๘/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๕

นายบุรินทร์ มันคง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๖

นางสาวรัตนาวดี มากสาคร
๐๑/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๗

นางสาวบุชราคัม แหน่งแดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายสิรดนัย อิมอำ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไตรยสุทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ คำแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายมินธาดา รอดปาน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงกชกร เกตุเนียม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินเลิศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงนุชจรินทร์ อนุมาตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงพัชรภา ประสม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมาก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงพิยดา ศรีโตนด
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงมินตรา ประจงจีบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงรุ่งรวี สีหพงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงรุ่งรุจี สีหพงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงวิภาดา เท่ากิน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงศุภานัน เข็มทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงสิริวิภา คำกมล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงกรกมล แดงพัด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงศรุตา เรทนู

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงชาลิสา เมินเฉย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี ก้านกนก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงลลิดา พิณสำเนียง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงปาณิศา โมเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงชาลิสา แช่มชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ เกตุปาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายดุสิต อินเลิศ
๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายเขมิชาติ จันทา

๑๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายจิรพัชร มีจัน

่

๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายพงศธร กันโต
๑๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายวันปยะ อินเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

หาญอยู่
๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายภาคิน มันหมาย

่

๒๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายธนากร มาน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายสันติสุข สุขประเสริฐ
๒๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายภานุเดช น่วมหมวก
๑๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายชลสิทธิ

์

นาคศรีสุข
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายอภิณัฐติกร เมฆพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายธีรพงษ์ พรน้อย
๑๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงอรกานต์ ปานโต
๓๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงวรัทยา ครุธปอย
๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ อยู่ช้าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงศศิธร คำทุ่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงสกาวเดือน เรืองศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงจันทนภา นิเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงแพรวา โฉมงาม
๑๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

สามพวง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายโสภณ นุชเปรม ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองสะแกทอง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายกฤษฎา เบ็ญจา ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองสะแกทอง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล ระย้า
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองสะแกทอง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงวิมลสิริ นิลาราช ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองสะแกทอง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงสุธาสิณี จงจำ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองสะแกทอง  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงกรวรรณ แผนสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงสุภัสสร มากทุ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายสิทธิวัฒน์ ถึงเป

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายสถาพร ขัดแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายสหชาติ โนนสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายณัฐพล ผ่องทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ กลำคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายสรศักดิ

์

กระต่ายทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงพัชรพร คำฟู
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด หมอสามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๗

นายปญญา หินลาด
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๘

นางสาวนันทวดี ทองพรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๗๙
นางสาวศิริรัตน์ มาคร

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๐
นางสาววัศนี อินทพงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงภานุมาศ อินทพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายวิรัตน์ อินทพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายกฤษฎา ขอนทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายดนุนัย กลินนาค

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายธนา จันแดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายธัชชัย ขวัญเขียว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายธีรวิทย์ ช่างเขียน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายสุกริชตา ยาวยืน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หอมรืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายดนุนัย ฉำตุ่น

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายธีรเจต อินสิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ รักษาภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายมงคลชัย ม่วงภูเขียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายวรันธร มาลัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายศรรักษ์ สังคง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปานนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงบัญฑิตา บดีรัฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงพักตร์ศิริ วัฒนะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงวีรวรรณ ถนอมโภชน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงวิมลศิริ มุกดา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา อินทพงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงอนุธิดา อินทพงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกชพร พูลเกษร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงชลนิกา อักษร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงดารุณี ดรุณพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงบุญสิตา หอมรืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงมินตรา นาคเมฆ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายกฤติน แก้วแดง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายนพรัตน์ เสนเกตุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายปติภัทร ลาละคร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายปฐมพร หอมรืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายพรบดินทร์ พลแสน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายพีรภัทร วงค์อ่อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายวรเชษฐ์ มาน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายณภัทร ข่ายทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายธนา วงษ์เจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายพีรภัทร อินทรสอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายวรากร ลอยทุ่ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายสุพศิน ชีทุ่ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายอนุภัทร แก้วทุ่ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงธัญพิชชา กลำกล่อมจิต
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงรัญธิดา จันทร์สงวน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงศุภสุดา เมฆี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงอนันยา รัตนะเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงกันตา ขอนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา นาคเอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงธัญญารักษ์ แก้วกิว

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงพรยมล แทนราษฎร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล พันมะวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงสรัลนุช ละม้ายเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงสิดาพร ถาวร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงอรัญญา น้อยอ่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงอำไพร งามตรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงศิรประภา หมู่วัน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายอนิวัตติ

์

อินพหล
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายนรากร ดีวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายเจษฎากร สิงห์โตแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายเมธา งามสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายศิวัข รอดกสิกรรม
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายกมลภพ สิงห์โตแดง

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายธนัท ทองอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงฐิติมา พ่วงพุ่ม
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงกานต์สินี แสงสูงเนิน
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อินทพงษ์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงอรนันท์ บุญเยียม

่

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงพรทิพา ขันแพง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงอังคณา วงค์พล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อัศจรรย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงอภิชยา เณรพัตร

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายปฏิเวธ รอดกสิกรรม

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงทอปด กลินหอม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงธนทิพย์ อ่อนนิวัน
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายอัครินทร์ คงทิม
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ใหม่เจริญผล  

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายศตายุ หอมรืน

่

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายจักรพล เกตุพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายธนากร เขียวสุกร
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายอนุเดช นิรกรณ์
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายศราวุธ อิมเทศ

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายศโรธร เฉลิมพาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ช่างสำโรง
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลินหอม

่

๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ กุลบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงวาสิตา ถ้วนคำ
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงชลิตา ม่วงภูเขียว ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงญาณิศา บุญดี
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงธิดา นวลงาม ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร เขือนเสือ

่

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลานเอือง

้

ใหม่โพธิทอง

์

 

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายประเสริฐ โพธิโตนด

์

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายสาธิต จันทร์งาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายฐิติ ชาติสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายพรมนัส พัดบาง
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายอนิวัตติ

์

เกิดช้าง
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายอภินันท์ คงนา
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายอนุรักษ์ โชติมล ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายมงคล เกิดช้าง
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายชัยณรงค์ แขกคำ

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายลัทธพล ฉิมสว่าง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายกิตติพศ งามดำรงเกียรติ
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายศรัณย์ภัทร เยาวทุม
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ กุลมนต์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายอนวัต น้อยมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายปยังกูร วินานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายเชิดชัย บานเย็น
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายสรวิศ เรืองวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๗ / ๑๔๘

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายพิชามญชุ์ นงค์พาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วเพ็ชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พลเก่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงวรัญญา กลินชาวนา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเทพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงลลิตภัทร แปนปาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา มณีตา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงรติมา ภู่จีน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงสิรัญญา รอดทิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงแพรวา เจ๊กแจว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงแจนเน็ต หาวัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงชลดา นุชเปรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงอาริสา รุ่งเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ ประพันศิริ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงสุพิชญา ยิมฉาว

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปะวะกุล

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา บุญศรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงพัชรพรรณ วรรณะเครือ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงนฤมล อินทร์สอน

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงเวธินี แก้วหลิด

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายเอืออังกูร

้

จันทราภรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงอรปรียา วงศ์ศรัทธา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงอริสรา แสนคำวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายชยานันต์ สืบอ้าย

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธนกร ชมพู

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อังกาบ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายณัฐชนนท์ นันทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเปง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงนภัสรา คำกันยา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ อินทะวัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงลลิตา อินเขียว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายธนากร ยาสกูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ฝอยทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงนัทชา สุปะโค
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงอภิษฎา ท้าวชัย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๘ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายปณณวัฒน์ อินจันทรา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายสมคิด วงศ์อินต๊ะ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงรุ่งรวี เปาเศก
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงจิรัชญา ชมวิลาศ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงวิรัลยา นันตาวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชุมปลา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงวรินทร จันเพชร

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงวรนุช ยะโพ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายธีรนันท์ เต็มรินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายพิพัฒน์ เสนกัลป
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายณัฐพนธ์ สุทินธนาไพศาล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายวรพงษ์ ยะโพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงพรวิลัย วิชัยสนทร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายวีรภาพ สร้างนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงกนิษฐา โตพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงบุญญาภา ศิลารัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงปาณิสรา คงคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปารี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงณัฐรินทร์ ธรรมกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงสุวนัน ปะถานะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงมิงกมล

่

ชมวิลาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ สามิพันธ์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงณัชชา เมธา
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์เครือ
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงนวรัตน์ พรหมกสิกร

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงชินณิชา อนุกูล
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา กันจันวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงณัชชานันท์ เขตชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงอาริสา กันทะวงศ์

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุภาศิริ ทาจาก ๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ปานคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายศรายุทธ ตาทน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายเดชายศ ยะลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๙ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายธนกฤต ลือเฟอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงพรมพิชา มูลเดช
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายธิติวุฒิ ธรรมขันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายปติภูมิ สุวรรณริน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อินต๊ะวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงจีรัชญา ทองชัย
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงธัญพร อภิโล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงชนกนันท์ สุวรรณรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงกัญญพัชร วงค์เครือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงปนแก้ว สืบอ้าย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงอภิชญา โตจริง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ เปยหล้า
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงธนาลักษณ์ สุริยา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงกมลชนก แซ่ลี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงธันชนก มีสุโข

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไก่แก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ห้อยี

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ชาติราษี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงวรัชยา ลาสนธิ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงณัฐจีรา เอียมประเสริฐ

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงดลญา ปนเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ หมืนข่ม

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายอนุชา เครือวงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายธนโชติ มูลเดช
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายญาณภัทร มีบุญ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายมนสิช หลอกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายวิศว ไทยบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงพิชญาภา ทรายคำ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงศิรินภา วงค์ดาราวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วันดี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายปภังกร ยศบุตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา คุรุบรรเจิดจิต
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงสุภิญญา อุทธิยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

จิตรแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๐ / ๑๔๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายทักษ์ดนัย นรสิงห์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายพรหมมินทร์ จองตามา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายภูวไนย อินทนนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงอนัญญา เพชรสะอาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงกิตติกา เขียวลาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายฉัตรดนัย เครืออุ่นเรือน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายธนกฤต ฤทธิเกรียง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ ตันเต
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายธันวา บำรุง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายนิธิสรร สายเครือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคสุวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงนนทิชา ชัยวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงปราณปริยา เครืองคำ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสิริวิมณ ท้าวพิมพ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายธนัท ชัยกาวิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงวรกมล เจริญหลาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายธนชัย อินแก้ว

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายธนภัทร เครืออุ่นเรือน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายธนพนธ์ ติบประวงศ์

๊

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงจันธานี ตาวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงภรธิดา คงดีพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายวรนิธิ แสงจงเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ ลอยดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายภูวนาท เครือวงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา มีบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายจิรายุส นวลปรางค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายนิติภูมิ ตันเต

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายรพีภัทธ์ นาคสอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายจักรพงษ์ กันทิยะวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายธนกฤต สาลีกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายปวิตร วงศ์ษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงดารารัตน์ นามวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายพิชาวัฒน์ จารุวัฒน์ภัทรชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงเกวลี แสงเรืองนาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายดนัสวิน สุยะวิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๑ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ พุกน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายพีรวิชญ์ สุริยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อุ่นราฏร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายยศธร รอดเทียม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงปยะนุช เนียมแท่น
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายสรยุทธ เตชะสอน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงรุ่งงระวี แก้วงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงเกวลิน ไตรผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายธนดล นวลจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายปรีชา เรียวภูเขียว

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายนิรุต เชือเถาว์

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายอรรณพ แสนคำปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หมืนสิน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา หอมกระถิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายนพเดช เพ็งประภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายเจษฎากร อุทร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๑

นายเทียนชัย อาสมาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๒

นายนพรัตน์ สท้านวัตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายณัฐพนธิ

์

ทองริต
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายศรราม หมืนสิน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายเจริญ อาสาสมัคร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงนันทวรรณ พุฒซ้อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา อ่อนโยน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๘

นายจักรี จันทร์โอกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธารชะอม วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายพสิษฐ์ ตรีพุฒ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงชลธิชา อินต๊ะหนิว

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงธมนวรรณ ยาวิชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ยาน๊ะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงกนกพร บุญจูบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงสรัลรัตน์ รุ่นแรก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงปรียารัตน์ ใจจิตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงวณิชยา ธีระชัยนุกูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงพรพร โคตรจันทึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงชนิดาภา แกล้วกล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงรักษิตา เทือกมล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงฐิติชญา จันทร์อิฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายกรพจน์ กอหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายสุตภาวี ทิพพหา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายจตุรวิชญ์ สายเนตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายฐิติพันธ์ โพธิเทพ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายศุภกร ทองกลำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ เสาศิลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายจิรกฤต จีนามูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงนันทิศา น้อยเหมือน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประสานเชือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงณิชาพัชร์ จินะวุธ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายนราวิทญ์ สายนวล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เอกภาพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงมรกต คีรีรัตน์สกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายวงศธร มุขแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายณัฐพงธ์ มูลเดช
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงอภิสรา ประทิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายยศพัทธ์ ทองอ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายวรศักดิ

์

ตาอุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายอโวทัย อนุเคราะห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ เหล็กเพชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายวนากร ธรรมเสนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ คำขอด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายนรวิชญ์ กาวีระ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ชมภูทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายวีระชิต งามพิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายคณนาถ ศรีมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายกัญศอัฑฒ์ สุวรรณรินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชัยมงคล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงอรไพลิน แสนวิเศษ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงเอ็มมิกา ยิมสวน

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงศิริพิชญ์ อินสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงกมลเนตร ตำต้อ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงพิชชานันท์ กรีหิรัญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงนวรัตน์ อายุครุฑ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงจิตรทิวา สีวิชัยลำพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายอรรคชัย ต๊ะเมืองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายภูริเดช เดชวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายวีรชาติ วงกรต
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายโพธิกร ก๋องตาวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายกรวิชญ์ หาญวงศ์วิวัฒน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายกฤษณะ ฟูสอน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายอมรเทพ ทาริยะชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายโยนาธาน สีเหลียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายชยันต์ หนูมอ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายธนกร จันทร์มา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายพุทธินันท์ เรือนเครือ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายพฤกษา คำภิระยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงชลธิชา ปมวงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงศิปรางค์ สาระยาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงสิรินดา ล้วนงาม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงทยิดา บุญเหลือม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงมาริศา สายแดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงศตพร พิลึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงณธีทิพย์ กันทะคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๕

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีม่วง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงภริดา โพธิยิม

์ ้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงฐิติพร นุชเทศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พลเหิม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงสิริมนต์ วงศ์เอ้ย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายปยวัฒ แร่ไธสง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายอเนกชัย ศรีรักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงจิรัชยา บัวกล้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ ขัดสาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายณัฏฐพล สุริยะมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ บุญช่วย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายกฤติชัย สุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงปรียากร กลินขจร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ นิลคง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายก่อพงษ์ ออมสิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๔ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายขรรค์ชัย สีแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายชญานนท์ พรมโชติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายสรยุทธ หลวงชืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จักทร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงขนันญา ในหลวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงกำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ขัดทาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงอลิสา อิมขุนทอง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำอ้าย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายขวัญชัย ทานะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงชญาดา สุภาสอน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายธเนศ นะสะปะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงหิรัณยา มะลิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายกิตติพงศ์ นะตะปะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เปกต๊ะวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายธนากร มีบุญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายอนันพัฒน์ สวนคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม(บ้านเหมืองนา)

่

วัดเหมืองนา  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงปวีณา เลพล
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๘

นางสาวสุภชา พรมลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๒๙๔๙

นางสาวเบญญา ปุมตะมะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงสุชาดา เตปนตา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๑

นางสาวทิพย์นารี หาวังชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายธีรวุฒิ จางวางคง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญเม่น
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กลินหอม

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายรัชพล จ้อยมี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงจิรัชญา แน่งน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงจิตสุภา แน่งน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ถ้วนคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงธารารัตน์ มากศิลป
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงธาราสินธุ์ มากศิลป

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงวิภาดา คำหอม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ เคนคำภา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงอรัญญา พิมพ์แก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายอดิศร นาคแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงณัฐนรี บัวแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงนำฝน นิมเนียง

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงเกษริน ม่วงคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายวิทยา ศรีบัวจับ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายโสภณัฐ แก้วกิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงวริศรา ตึงจ๊ะ

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลัดแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ คำกัมพล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ จางวางคง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงตติยากร ผิวผ่อง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ น้อยมณี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายปรมี อาจกล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายพัสกร ดีอินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายวีรัช ดีกัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายกฤษดา เวียงสิมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายกษิดิศ ดีอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หมู่ขำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายสันติ มาตรักชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายสุรกิตต์ ถ้วนถี

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงกิตติกา มันเหมาะ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงจิราภา อินจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ กาแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงปรียารัตน์ สิทธิอุทัยวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สำเภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงวรรณนิภา วงษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงศรุตยา เอียมสอาด

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงสุชาวดี วงษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงเหมวรรณ สุริยะลังกา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงอรทัย บุญมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายทินกร กาแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายธนกฤต ไทยมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายธีรวัตร คำไคร้
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงธิชารัตน์ สุขลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงนิภาภัทร อ่อนบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กันธิมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ก้านตรง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๑
นายพันธกานต์ เรืองฉาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๒
นางสาวขวัญจิรา ภูนิลวาลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๓
นางสาวเมธาวี โภคทรัพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงอุทัย เมาฟาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๕
นางสาวพิชญา เทียนเทียง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา เต่าเล็ก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงณัฐธิชา วิเศษสิงห์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงธนัญญา ทิพยานุสรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงนภัสรา รัตน์บ้านด่าน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ตรี

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงนุชจรินทร์ พวกพลับ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงบัณพิตา สินทัพไทย

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงเบญญาภา อ้อยกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงปาณิศา วังหลวง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปานวรินทร์ ลาดลำเนาว์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงยอแสง เทพวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงวรวัลย์ ชุมนิรัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงอรอนงค์ เข็มคง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายชาญวิทย์ ลิตวิจิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายธนธรณ์ มะโนมัย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ใสโสภณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงกุลญรัตน์ พวงศิลป

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงกุลวดี ศรีวันทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงจันท์สม เห็มทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงจิราพัชร มีจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงจิราวรรณ สาริยา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงชนกานต์ ศรีสุธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงฐานิตา บุตรอ่วม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงญัฐริกา ตาติจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ใหญ่ผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงปรียาภัทร แดงน้อย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงพรพิมล ไฉนกลาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงวรรณภา พิษเพ็ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงศิราภรณ์ บุญยอด

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อิทธิสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๖ เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์
สีหามาตย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสุนิษา สามสงวน

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุภาวดี โตนชัยภูมิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายณัฐภูมิ ชูชิต

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงนิตยา พิบุญมี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงเกศริน ประสาวะเท

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงพิชญา กองดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๓
นายมานพ สุปนเวช

๒๙/๑/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๔
นางศรีนวล งอยภูธร

๑๑/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๕
นายสุพจน์ งอยภูธร

๑๑/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๖
นางแสงจันทร์ สุปนเวช

๑๖/๑/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายธนากร นวลเปย

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ อยู่ทัย

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โมหะกิจ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงจันทน์

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายจิรพัฒน์ สามโพธิศรี

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญมา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายวีรวัฒน์ แสนคำ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายพงศพล จันคำ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายรัชชานนท์ บรรดากาล

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านคลอง

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวรรวรัตน์ สิงห์ทอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงสุพัชตา ตังไว้

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ แหลมหลัก

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านคลอง

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงกัลยา โพธิเพชร

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงจิราวรรณ บุตรดา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายกษิดิศ ไชยพล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงนำฝน ถานสีมี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายศุภณัฐ ภิญโญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านคลอง

วัดจันวนาประชากร
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงลิชา สุริยันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ รูปทรง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงพรวิลัย เหมือนเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายพุทธชาด เกตุพุฒ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงธนัชชา ประพันศิริ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงธีรนันท์ หอกระโทก

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงญาณิศา พูนขวัญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงอริสา แจ่มดี

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายธีรภัทร จิวผ้วย

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายชวกร ตุงคะศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายวิษณุ ก้านขาว

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงกนกพร สามี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายวีรพล ประยงค์แก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายคงกฤช ทับชู

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายวัชรชัย สิงห์อารมย์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงแพรวา แก้วปลา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาลพร้า

วัดบ่อทองอุดมธรรม
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ อิมเพ็ง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายสรวิศ ชาติเสนา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายปฐพี ใบบัว

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายวงศกร อุทัยสาร

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายบุญโชค พุ่มหมัน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายธีรวีร์ วงศ์อินไทย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายณัฐพล พระพลศรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุม

วัดบ่อทองอุดมธรรม
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายพีรพัทร์ สายบัวต่อ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ จันทร์วิลัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงชลิตา มยุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงวรนุช โตนนำขาว

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงอภิญญา สมประติ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธนกร จันทร์สุข

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายอภิชาติ คนขยัน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุม

วัดบ่อทองอุดมธรรม
 

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายฐิตินันท์ จานแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายอภิรมย์ สมพันธุ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงอัญชิสา เปาสวน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงธนวรรณ เชิงดี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายทรงเกียรติ ทิมรุณ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายวีระยุทธ มีมานะ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายภูมิธรรม เสทน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงสิลิลักษณ์ อิมเพ็ง

่

๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ พานทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายนนทกร ธรรมเนียม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายปยนันท์ จันทร์งาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายชโยชา รำพึงคิด

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงพรชนก พุ่มหมัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายเพชรพงศ์ ขวัญเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คมขำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ พลอยแหวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายจีระศักดิ

์

สร้อยสุวรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายธวัชชัย เทพนิมิตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กชายภัทรพล คำบาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายวทัญู วิจิตรสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงวิจิตรา เสถียร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายธรรศ ธรรมการุณย์
๑๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายรัชพล ภู่ชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายราชพฤกษ์ วงค์ใจ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายวรโชติ อินทร์กำแพง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ แตงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายศิวกรณ์ เครือวัลย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายสมพงศ์ สุขสบาย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ งิวราย

้

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ แสดขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นันสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองปาน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายธีรดล ปลืมสมบัติ

้

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงเบญญาพร คงที

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายณัฐพล เทพแตง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

ดวงดี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายมนตรี สมพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สายธงแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา สารบุญมา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงเกวลิน มันคง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงณัฐสินี แสนประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงธนพรรธ ควรจาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เณรเนือง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยภูมิ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงสสิวิมล ดำสอน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายพีรณัฐ วัฒนวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายสรวิศ พันธ์หนองหว้า

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายสิรภัทร ปนแก้วนาวา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ บางเลา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายภูรินาท ตาลพร้า
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายศราวุฒิ จันทร์สุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงกาญจนา แดงโชติ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงจิรัสยา ม่วงคุ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงพรรณพร คำสี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงฟารีดา จ่างขัน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงจิรชยา อาจปรุ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงอภิรดี นาคศรี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มากบ้านบึง

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เวชพานิช

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงนิยาพร ทิพย์ประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงศิริพร ขอบใจ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงกชกร จันทร์ห้าว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงนัชชา อินมา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายมณเฑียร มยุฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงโสภิตา เมืองแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงวรกมล แก้วสิงห์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงจิราวรรณ พรมณรงค์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงศิริวิภา โจทย์ครบุรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายจิรภัทร โชตอำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ควรจาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงอภัสรา อัศวะภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายวรกฤศ บัวหลวง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายปฐิภาณ อำภา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ฮ่วนสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายณิชพงศ์ สิงห์ไผ่
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงธัญชนก จันทรวิลัย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้ววิเชียร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายณัฐพล เนาวกูล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงวรรณภร สามศรี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายสิทธิโชค เขียวแก้ว

้

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายอภิลักษณ์ มีบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงสุพิชา สร้อยสุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายนภัสดล งามสอาด
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงปาลิตา บุญอิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงพรชนก สมบูรณ์สุข
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายธีรภัทร สือขุนทด
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ มันคง

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายวีรภัทร บุญแช่ม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายวิชยุตม์ พุ่มไม้
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายอติชาติ ดาปง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

แนวสถล
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายอนุชิต หนูเทศ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายนพณัฐ หลำพระธาตุ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงพลอย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายปญญพัฒน์ เมืองแสง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงสุพิชญา มันพรรษา

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี เมืองแสง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุพิชชา สังข์ทอง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงปนิตา ทองพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงอภิชาดา แก้วประสงค์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

มากมี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงจิตสุภา เชือเถาว์

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงวิมลณัฐ อินทวงศ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินสมบัติ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงเมย์ธิณี ไพรจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายกรรวี พาหล
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายนัฐพล คชสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายยุทธศาสตร์ สร้อยสุวรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุทธญาณ์ พุ่มชา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงอชิรญา จันทร์ศรี

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายปราการ บุญรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ เนยสูงเนิน

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงสุกฤตา สาลีศูนย์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงลักษณารีย์ เพ็ชรไทย

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงณัฐชะภร สักคู

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายอติเทพ เอมโอด

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงชลาลัย จุมปาเครือ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงอรสา อัคนิถิน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงผุศดี สังข์ทอง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงปารมี เกตุเอียม

่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงบุญญานุช เหนือโท
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงกุมภาพันธ์ เคียนคำ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงนนทนัน ประครอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายธีรดนย์ อินนารี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายธนภัทร์ ขำจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายจีรภัทร มีจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สระทองพิมพ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงนัฐทริยา ขวานทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายทรรศนะ อินเลือม

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายอภิชาติ หวังหยิบกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายวิลเลียม ดีเดอร์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายธนภัทร เมฆหมอก
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีปนเปา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายธันวา วงศ์สุวรรณ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายพาคิน สุวิชา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายวีรภัทร มันเกิด

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ช้างดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงอริสรา รัตนสากล

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ ควรจาม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงพรพรรณ เปาสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายนภทีป จักร์มาสุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายธนาย นันนวน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายพีรณัฐ เปาพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายสมพร มีชัย

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงลดา ชมชิด
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายกิตติวินท์ เล่ายี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายอรรถชัย คะเรรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงศศินันท์ เนียมทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงนภเกตน์ มนต์คาถา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายศักรินทร์ อ่อนอยู่
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายธนัชกฤศ สวนเรียบ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายวิษณุสรรค์ ขัดนาค

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายภานุพงษ์ ยุรยาตร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายกิตติชัย หาสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงวรรณพร สมเพท
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา แก่นจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ เยาวะภาว์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงรจนา ผู้มีสัตย์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายวชิระพงษ์ ดวงวิไล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงอภิสรา พ่วงเปย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สายบัวต่อ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงภูริชญา ช้างดี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงปณฑิตา พระยาขัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายภพธนภณ คร้ามศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บำรุงพืช
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๘

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

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงนภัสรพี ภู่รักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายพงศภัค ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงวศินี รุ่งคอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงลภัสรดา สวนเรียบ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงสุชาดา คนขยัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายวิชญ์ภาส เจริญศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายภูชนะ พึงจันทร์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายวันชนะ เลิศแตง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายสุทธิกานต์ ดอนพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายวุฒิชัย สาหร่ายทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายนครินทร์ ประสมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายศุภกิตต์ มุจพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายวิทวัส เศษจัตุรัส

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

รูปทรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงสุมินตา บัวกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงสุชาดา นิพูลธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายสิปปวิชญ์ สู่ผ่าน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายพีรพล เจริญสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงกมลเนตร การชะนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายสหรัศม์ เอมโอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายสมานันทน์ เรือนแสน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงวิภาดา อินเลือม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงสิฌาฎา โด้งดัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กหญิงวริษา บุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทร์มา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุนิษา พันอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงอริญชย์ญา พรานบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ มนต์ชัยกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายศักนรินทร์ จุ้ยศรีแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงศิริภัทรา สิงคาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายศุภโชค ฟกแฟง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงปานฟา เสนชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงวิกัตยา สินที
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายอริย์ธัช เชิดชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายวุฒิภัทร์ เขียวแก้ว

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายอำนาจ กลินพุฒิ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายนเรศ ทังพิมพ์

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายธนวินทร์ จันทร์สมี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายวรเดช ภู่ดัด
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายจิตตบุญ คตจัน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายวัชระพงษ์ พุ่มหมัน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ เดสูงเนิน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงพัชญามนช์ ท้าวสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงพลอยดาว กันดี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพลอยฟา กันดี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงวชิรฎา เพ็งวิชัย

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงธนัชพร กันดี

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ แพงอ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายธนพล ฉันทมิตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายธนกร จูด้วง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายณัฐพล เฟสูงเนิน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายธนากร เจ๊กจันทึก

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงขวัญแก้ว เศียรขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายแทน นรแสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายธราธิป โพธิโชติ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงเปรมยุตา เปรมกมล

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงกมลพร ฮดสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กองแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายพัชรพล เลือนลอย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงอุมาภรณ์ กลุ่มพุทซา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายราเชนทร์ อบหอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายศรสิริ ประทุม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายธนกฤต กาญจนประดิษฐ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายธนากร เชียงรอด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายนันทกรณ์ ปงลังกา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงกัญญาวรรณ

อินทร์ฉัตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงนันทิยา โพธิศรี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เภารอด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายวีรสิทธิ

์

หารไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ขาวสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญลอย
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงฐิตินาท บุญลอย

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงสุวรรณี ปลืมสมบัติ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่อึง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงกัลยกร กองโกย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงกรองกนก บุตรยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงพัชรกร เลิศอนันต์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายรนกฤต จันทร์อินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ คุ้มภัย
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายภูตะวัน นิมานะ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายคุนากร อาจรอด
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายกมลลักษณ์ ทับเอียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายปกรณ์ กิงข่อยกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายพีรัช นำใจมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายปยวัฒิ อดิศรเกษม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายณภัทร อุปถัมภ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงจิราวรรณ ชัยช่างชิด

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงธัญชนก รักวงษ์วาลย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงธมนวรรณ เชือเถาว์

้

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายสัญญากร เกตุฮ่อ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายภูริ ชาวน่าน

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายอิศลาคำ โมรี

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงณัฏฐา พรมพิราม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงศศิวิมล พิกุลทอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ ประทุมมา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงจรัญญา มโนนัย
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงเอกอนงค์ ขวานา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงกัญยาณี รอดนวล
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายศิริชัย เพียรทำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงธันย์ฌากรณ์ นวลพงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ แย้มสวน
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ อ่อนชัย

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงพรกนก ทองบ่อ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สินโศรก

้

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายธีรพล สักการะ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายนนทกร คำยวง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ คราพันธุ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงวราพร พะวัง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายรชานนท์ แสงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงนฤภร เชือจัน

้ ่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายจักรพรรณ สุขยศ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงพรกนก หลินกัน

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุทธะ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงสุกาญดา พงษ์พันธ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ โถปก
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายสมพร เอียมสอาด

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายธัญเทพ ปนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงปาลิตา กะตุดเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงุภาณุมาศ สังข์เงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๘

นายศุภกฤตติ

์

ทศเทียน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๗๙

นางสาวบุษรา โยนยาน
๒๙/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๐
นางสาวปญญดา ศรีนุช

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๑

นางสาวอัณณวี อัควงค์
๑๖/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๒

นายอนันต์ หงสาน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญสมาธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายวรายุทธ์ มหาผล

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายธีรวัต คงฟู
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงจันทการต์ ไชยวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายปยะพัทธ์ พระสัมพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ กล่อมยิม

้

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงสกุลทิพย์ แสงทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายปยะวัฒน์ เพลินทรัพย์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุหลาบ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายพนัส ใจชนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ชัยพิพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายชญานนท์ เชือทหาร

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายกฤติพงษ์ จันใจ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงกนกพร ครุฑน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

อิมบู่

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายรัฐนันท์ ทิมภู
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงอภิญญา แจ่มบุญชู
๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายณฐกร สาวิสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลิงชัน

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ก้านทษร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงโยรดา เทพวัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายอัครพล เพ็ชรเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตา เสวะดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงธมลวรรณ แฟงน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บำรุง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ กำจีน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา ไฮงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผิวโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ดีประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงกิตติมา สมใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงอภัสรา สุทะตัง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ จอมติบ

๊

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายวชิราวุฒิ ใคร้คง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายเขมรินทร์ พรขำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองก้อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงแพรวา สาคสุภฤกษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงชนัญชิดา จีนบุญมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงปณิตา ทองนิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงวรัมพร แสงสมบูรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายสุรชัย อ่อนประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายนพรัตน์ ม่วงรัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงชุติมา อยู่ยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงกนิษฐา อ่อนทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายธนพล เหล็กมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงปราริชาติ ชลกิจ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงธัญชนก มีทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายศักดิชัย

์

แสงสม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ยอดยิง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ยงยุทธ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงจัสมินท์

้

ทศกรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายมาโนช ฉันทะมิตร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เยาว์เต่า
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายภาคิน แก้วชิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายนพรัตน์ ยอดยิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายนิชกานต์ ญาณปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงพิรญา เมืองจวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงประกายดาว นามวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนระเบียง วัดดอนระเบียง  

สท ๓๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงจริยาพร ชาติชำนาญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงณิชาพร ทวีวัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่างเพาะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายดนัย บัวหลง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายทัตเทพ ทิวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ เพียเพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงวรัญญา อิมกระจ่าง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงสุณิษา เหง่าลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงสมพร ปานบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ธิตา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงธนัฎฐา ยงยุทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายบุญญฤทธิ์

ิ

ประเสริฐสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงอริสา บุญชู
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายสาทร คงชม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายชัยณภัทร ช้างพลายงาม

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายนรวุฒิ จันทร์ตา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คลำพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงวาสิตา เคราะห์ดี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายนฤพัทธ์ คงชม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๔๕๙

นายภูริทัต ปกษี
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายวัชรินทร์ บุญรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงนุจรี ปาโผ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๒

นายธีรกานต์ บุญทวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายศุภกิตต์ อิมขุนทอง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายชนัญชัย จันปราม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๕

นายหัสวรรษ สิงห์ครุฑ
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ผินผัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ เงินมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๘

นายธิเบต ยิมใย

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๖๙

นายมนัส จันทร์อ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๐
นางสาวสิริมา วิญู

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๑

นางศิริยุพา เทพคำ
๒๗/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๒

นางจารุวรรณ โนกุญชร
๑๘/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๓

นายประทีป ระบือ
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๔

นายณัฐนันท์ พ้องพงษ์ศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๕

นางสาวกวินธิดา ติบแสน

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๖

นายนิคม ค้างคีรี
๑๖/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๗

นางสาวจิฬาภรณ์ รุ่งโรจน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๘

นางสาวรัชดาวรรณ รักวิง  กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายฑิฆัมพร อิมขำ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๐
นางสาวปยะนารถ สิงห์วลี

๒๓/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๑
นางเขียน คมสันต์  กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๒

นายอลงกรณ์ ถาวร
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๓

นายศราวุธ ปราศรัย
๑๔/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๔

นางสาวศันสนีย์ สิทธิกัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๕
นางสาวอรอุมา ประหยัด  กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ หาญภิรมย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงลักษิกา ขมวินัส
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายธิติภูมิ ทองอ้ม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ตุ้ยสา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายกฤษฎา พุ่มดวง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายธนกร เผยพร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายพัชรพล มัธุนัง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายพานุวัตน์ จันทร์อ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายวัญชนะ นุ่มดี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ สำลีพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงบุญสิตา ถ่ายถอน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงสาวิตรี ทัพชู
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา พิมพ์เสนาะ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา นกนาค
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงอาจารียา หลวงรอด

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองเนียม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายศุภณัฐ พรมเขียว

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายสุธิวัส กำเนิดศรี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายปยะพันธ์ กลำเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ แสงทองดีสกุล

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายธนกฤต สีแล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายนัทธพงษ์ แผลงฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายนันทกร สีตาฟอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายปยะรัตน์ ประดิษฐ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายวิวัฒน์ โสประดิษฐ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ มรินทร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ อินต๊ะหนิว

้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายเอกภพ ปนศักดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผิวเหลือง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงกัลยานี นำใจมัน

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงกิตติมา อิมเหว่า

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ แว่นแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงนภัสร กลองนาค
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงปาลิตา ปราณีต
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงพิริษา อุตสาห์ดี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงลักษิกา ผลบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงอธิชา หลงจำปา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงวรัญญา นาวา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงวิจิตรา ประดิษฐ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงสาธิตา ประสพ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงสุภัชชา ประชัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายวันชัย เนคอาณี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายพงษ์เทพ ปกษี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายพิชชากร ประชัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพิชชาทร ประชัน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายพิชชาพร ประชัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายกวินท์ แผลงศร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายภักดี ถนอมจิตร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายยาทวินทร์ คำภีระ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายรักษภูมิ พหลยุตร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายสัชฌุกร ศรีมาลัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา ปราศรัย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ปกษี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงทิฆัมพร มิกายา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ทรัพย์แสง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปกษี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์ชัยเพ็ง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงวาสนา นัคสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงศรันรัตน์ เผยพร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงศศิวิมล แผลงฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อินทร์พิมพ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ผลบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงสุกัญลยา ปลุกเศก
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร จีนทัง

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายธนวันต์ ใจชนะ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายภาคภูมิ บุญแหยม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงวิไลพร ใจสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายชลกร ปกษี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายจมร ทรัพย์ภารีย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายศุภฤกษ์ สาเกตุ

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงศุภกานต์ นาอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงจิระนันท์ ศรีพรม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ สีม่วง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงพรชิตา ตาลชุม

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายธนภัทร สุนทรสูงเนิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายนำเพชร ประดิษฐ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

พุ่มชืน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายวรวลัญช์ คงชม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ไซสิงห์โต
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายจิรภัทร คลังบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงศศิธร ใจกอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ อักษรวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายชุติเทพ ผินผัน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายวัฒนพันธ์ กัดจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายยศภัทร สีระวัต

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงณัฐริกา รูปพรมราช
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงปรายฟา การะเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายพงศธร วันยอด
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ เชื้อชมภู

้

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ชัยนุรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ชาวประจิม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายณัฐพล จูเทศน์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงภาวิณี พาลีคราม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายมนัสพล รุ่นเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายธนกร รอดทุ่ง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงวิรดา พูลเลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงพรชนก ช่างลวดลาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดาวัลย์ เงินจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงกัญญณัท กาฟก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายพงศธร ประดิษฐ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายธนาธิป ยังวิลัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายวรัญู เอ้ยมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงมาริษา ช่างอุบาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงพิยดา ไกยราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายวิชัย ยมเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายสรายุทธ เตียแม๊
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายคณิน มะลิซ้อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ หลงฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงสิริวิมล ประดิษฐ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ช่างต่อ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายธนาธร สุวรรณชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายธนภัทร แก้วอำพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงมาธวี โดยด่วน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ วัดทะเลลอย  

สท ๓๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายธรรมรัตน์ กลำผันผ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายกรกฎ นามกรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงพิมพิกา การงาน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงวนิดา ประสงกุล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงปณณพร เทพนิมิตร

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงบัวบูชา เกือกูล

้

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายรัฐพร จรรังกา

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

จงบริบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายศุภโชติ นามกรณ์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงเปรมฤดี นิพล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ เนาวรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงปยะดา นพดล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายพันธกานต์ ทิวา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายณัฏฐากร ทูนมาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงศิริพร ลือชา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ถ่ายถอน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๕ เด็กหญิงประกายทิพย์
กิจทน

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงเมษา บุญจันทา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงวิชญาดา ท้องธาร

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจหล้า
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายจิรายุ ขันทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายณชัย ปาศร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงญาณัจฉรา คงอยู่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

วีระยุทธ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายปรียวัฒน์ เหนียวแน่น
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายกฤตพจน์ นุ้ยสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายอภิวิชญ์ พรมชัย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงจันทรวิภา กลินพิกุล

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงอริญรดา ภูดีบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ชะนิดไทย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายตรีกรินท์ บุญเกิด

๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๔ / ๑๔๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงรุ่งนภา เทพสุวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายสิทธินน หวลระลึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา ยอดเกตุ
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายฉัตรมงคล แผ่จิต
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายธนากร โนพิชัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ หวลระลึก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายปญญา พรมสันต์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายรพีภัทร หอมชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงกมลชนก ทรัพย์พร้อม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ถนอมจิตร์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงจณิสตา พุ่มโพธิงาม

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงจิดาภา หัตถา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงจริญญา พรมนรินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงจรัสพร ตระกูลสง่ายิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงชาลิสา พลอยเหลือง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงปญชญา แผลงฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ ถุงทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงญาโณทัย ใจเฉลียว
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กชายอวิรุทธ์ คำคุ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงชณากานต์ พึงมีสุข

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงจตุพร เสือสุไพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายอดิศร พันธ์สน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงนิชาภัทร ขันแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายชวกร จันแจ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายธนพนธ์ พลอยเหลือง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายธนพัฒน์ ทับชา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายนเรศ ปาระวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีวรสาร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายวิชยุตม์ มนาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายวีรยุทธ ดวงเดือน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายวีรวัฒน์ ผ่องใส

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายวิษณุพงษ์ ลอยเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายศุภกร ลาภพูนผลดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ฤทธิเทพ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายสุธนัย วงศ์ท้าว

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๕ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายอัครชัย นาคนวล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงณัฐทิยา แสงหิรัญ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงณภัทร โตพ่วง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงทิฆัมพร บัวผัด
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงธัญญ์ทิพย์ ห้าวหาญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงธิติยาพร ยะจ่อ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงนาเดีย แมดคาน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงพุทธรักษา มหากุศล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงวริศรา วินิจ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงวิภาดา สอนทิง

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงศศิธร สายสุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขอบทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาสาวัง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักษาภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ ตังตระกูลศิริสุข

้

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงปพิชญา ศรีหานนท์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายนพกร ยังยืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เปรียบโสม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายธนาธิป อุตสาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายภัทรกร อินทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายอนุชิตส์ โตพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายกิตติพงค์ วงศ์ษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ตู้ประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายพงศ์สกร น้อมเศียร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายสุชานันท์ นันตาวงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงดวงนภา ดอกสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงสิรินธา แฝงสุธา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายธเนศ เงินนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายกิฐิชัย อุ่นเรือน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายฐิติกร อุ่นเรือน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายธนาธิป แก้งดาพา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายนิรัติศัย สุภีชะวี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายปรัชญา แฝงสุธา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงนิพาวัลน์ มูลปง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงสุนิษา แท่นมณี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายอานนท์ สายอินทจักร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายสุธินันท์ ประสมวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงกนกอร เชือเถาว์

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงมุกดา แซ่ฟู

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงมณีประภา วิลัยรัมย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ทองสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายวิทยา น้อมเศียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายสันติสุข ผิวขำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงกัณฐิมา ประชัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงสุพรรณิกา สังคะยอม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะโนมูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

ชุนสาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงวิภาวี โภคะเสมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายณัฐพล ชุนสาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๔

เด็กชายวิรชัย บัวผัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

กันบัว
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายอัครชัย นนทิ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ เอียมคำจันทร์

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงกรนันท์ ตันบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงกวิสรา ยาวิชัย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงกชกร สิทธิ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายธนพัฒน์ สรรพวิเศษ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายนิติพงษ์ ไกรบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายพุทธานุภาพ ธารณะ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายวรรธนะ ซังฆนาก
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงเขมิกา เก็บนาค
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงแพรวา หว่ายฟา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา ชะยันโต
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงววรณพร อุบล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงวิภาดา หอมบุปผา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงศิวปรียา ยมนา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ฉลวย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายไกรวิชญ์ เอียมสอาด

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ รืนเกษร

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายยุทธนา มีใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ สงวน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ งามละม่อม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กหญิงปนชญา เฉลยศาล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงรัตนาภา น้อยสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ งามละม่อม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ประพิมพ์พันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายศราวุธ ศรีสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายพีรพล กองเกิด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงกานดา อินใย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กชายกฤษณะ แท่นมณี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กชายธนกร บำรุงผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายเดชา ไชยวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายณัฐพล เนืองจำนง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายภัคพล ชัยชนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทะราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงธันยา สักกัจจะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สรอยศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพระปรางค์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายพงศกร ทองพงษ์เนียม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงนันทพร เก้ารัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงอัยลิน ทิปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงสุทธินันท์ ผิวเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายคัมภีรภาพ คำดีวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงชนารดี คำปนโต
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายธันวา ไชโย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงชาลิสา เชือมงคล

้

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงชลธิชา โพธิศรี

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงบงกช นาสี

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไสยา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายสหรัถ มณีรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ แดงพวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงชนกานต์ จินาเกตุ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา บุญคุ้ม

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายกฤษณะ อินทกูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายเสรี เขียวสี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายภูรินทร์ นาวารี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๘ / ๑๔๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายธนาธาร บุญศรี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายพสธร ทัดนุ่ม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงอัมพิกา พร้อมพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายเด่นภูมิ บุญเสือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงสิรามล ทำความชอบ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายณัฐกร ขยัก
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายนิติภูมิ วงรอบ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายอดิเทพ ญาณปญญา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงชนกนันท์ เวียงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงชนาภา ศรีสุขใส
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงนวพรรณ สารีทัศ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงปยธิดา ทิษฏพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงสุนิศา ขยัน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายซัมรี สาหะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงรมิสฐากรณ์ ฮุย

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายธนกร สำรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายณัฐพล มาแหยะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงธันย์ชนก สุขแจ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายสหรัฐ สินเช้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงสุธาทิพ ชาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายจิราวุฒิ ทิมเทียง

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายภานุพงษ์ นัดแบน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงอรสินี สุมาลี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายชุติเทพ การินรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงกชพร สมเพ็ชร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงนภสร สิทธิวรผล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงกมลพรรณ คงคา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงวิไลพร สุทธิผุย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กชายจิตติศักดิ

์

ภู่โต
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กชายพัชรพล จันทร์สืบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงดวงกมล ราวินิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงนราทิพย์ หลักฐาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงพัชชา หลักฐาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงมุนินทร์ ล่าสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายรณฤทธิ

์

ดอกจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐๙ / ๑๔๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงชลรัตน์ดา บุญผ่องศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายเริงชัย รัตมานะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงณีรนุช ชัยชนะกลาง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงตองใจ สุดสาย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงเกวลิน ปนมณี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายพัชรพล บุญเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคบัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายเอกรินทร์ คำมูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายชลทิพย์ บุญอินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๔ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ปญญามูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กชายจักรวาล เกตุขาว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงจิรัชญา อินต๊ะเสเถียร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ มันมาศ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงยุวธิดา กระเหรียงดี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายสุภโชค จันเกิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงสุวิมล แก้วชมภู
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงแพรวา หล่อหลอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงวรรณวิสา โภคา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายพลนรินทร์ อินศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงญาณนันท์ เหมันตะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงอมรพรรณ คนหลัก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายวรเมธ มูลแก่น
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงชลิตา เรืองดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายนพดล กลินอ้น

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายวินัส สงวนอักษร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงกรวีร์ เจริญขวัญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงเตือนจิตร พึงอินทร์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงสุชาดา พิมพิศัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ทองเชิด

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายวุฒิชัย อินคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายสหวรรษ โปธาตุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงวรรณวลี ซาบุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงขวัญฤดี ทรัพย์สำราญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงประภัสสร ศิริจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงวีณา ชัยยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายนพดล หลักฐาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ คลำคง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงอาทิตญา ค้อมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ อุดพันธ์
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงปนัดดา อินนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายวัชรพล ธูปเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ สอนภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายนวัฒน์ ภูมลา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สำลี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายจิรพัฒน์ เทศบุรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงวชัญญา ภู่ต้นหยง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายอนุกูล เดชชยางกูร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายทรงพล มูลฑา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายปยวัฒน์ ดวงวิไล
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงปรีญานุช เทียนทัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายสุภาพ เครือปู
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายชลธีร พรมต้นวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ยางเดียว

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ เตือนสติ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงณัฐยา ภูมรา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายยศกร ลอยเอียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายวรายุทธ พันแจ่ม
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์ อินสอาด

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงนภัสสร ชาญยา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายเพิมพูล

่

แพรบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงรุจิรา นิลจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงสุนันทา นุ่มเนือ

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายจิรภัทร บุญเส็ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงชลทิชา คำเทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงพาณิษา กลินเจาะ

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ นิลจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงนิมาลัย กอไม้
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายอัฐฑกานนย์ หนูพุ่ม

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายกลวัชร อินหล่อ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองอิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงศุภกานต์ พรมดวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงพาฝน แสงศรี

๑๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายขจรเกียรติ เสือนุ้ย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงกีรติ มีบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายพลาธิป อินทรภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สังข์ไชย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงสิวพร ยิมปน

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงเสมอแข กรณีย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กชายฉัททันต์ คำราม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายคุ้มทอง เจริญพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายณัฐนนท์ อินทริง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายธนัฐชัย ภูมิถาวร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายธีรภัทร ทดเทียน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายรัชชานนท์ มงคลกาวิล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายรัชดากร พิมพ์เพ็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายศศิวงษ์ สุวรรณรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายสิทธา ขาวเหลือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายอลงกรณ์ เขียวฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงจันทิมา รัตนวิชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงจันทนิภา พูลลาภ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไพโรจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา โทนสังข์อินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงทิพฆัมพร เรืองแจ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงนภา บุญทวี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงนฤมล อ่อมฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงนาลีรัตน์ ปานบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงนัฐริชา สุขพุก

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นาครินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงปวีณา กมลคร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงฟาใส โดยคำดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงนภสร ทองสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงศิริภัทร สุขสอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๑ เด็กหญิงศิริประภารัตน์
สะตะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงสร้อยฟา ดิษสิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงอาภาภัทร หลวงนุช
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงอัจฉราวดี ชูพักตร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ รอดอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กชายใจเพชร ศรีเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทัยบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายณัฐวัตร สิงห์โตทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงปริยากร บุญวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายกิตติพงษ์ จินตนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายพลากร คล่องแคล่ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายวายุ จิตรซือ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายวายุ ฟกจัตุรัส

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายศิวพันธ์ พรมเกิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ พุฒลบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายโฆษิต คล่องดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายจีรภัทร จันจีน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทดเทียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายรพีภัทร์ ผู้ผ่อง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายวิทวัส สุขมัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายสิทธิโชค สมสี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงกรกันยา แก้วอาจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงจิรภิญญา จันจีน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ หมวกสังข์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงทิพย์วรา ปญญาเสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ เมืองเดช

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ กล้าแข็ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงพรพิมล รอบุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงโยษิตา ทัยบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงวรรณพร หลวงนุช

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงวันสิกา เกตุบาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงวิยะดา ศรีมาลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ วัดสาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงสุทธิดา สุขมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงอรสา กรณีย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็งนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กชายธีรวัต เผือกนาค
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงอารียา ปนเหลียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายณัฐพล ปาอาภร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน วัดเขาดินไพรวัน  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงปฑิตตา หนูเกตุ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายจักรกฤช แช่มมัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายธันวา โยธิบาล
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงธีร์จุฑา ศรีเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงพรนิภา สมบูรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงพัณณิตา จันทร์คำ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงพิชาพร เสือสาคร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ริสบิน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงชญาดา ค้าไม้
๑๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายนครินทร์ คำบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงเก็จแก้ว สุดสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงปณิดา ชำเรืองเนตร
๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงตรับพลอย ใหม่แก้ว ๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กชายวิทวัส พลพิรา
๑๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๔

นางสาวศศิธร มอระวรรณ์
๓๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดคลองโปง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายนพดล แก้วสุข
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กชายกสิณ เตือนจิตร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ยะมนต์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ สอนทิพย์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์เกษม
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงเกิดกมล จันทร์อินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วจินดา

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายเทอดศักดิ

์

โตสี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงเพชรพลอย จินนิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

คัมภีร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายพิชิตพงษ์ เรืองศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายกิตติพล น้อยทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขรอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายทัตพงศ์ เข็มพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายธนพัชร บัวพลอย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ กวนไวยบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายธนากร กล่อมจาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายธันวา ชูวิทย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กชายนพปฏล เพ็ชรอยู่
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กชายนพอนันต์ พุ่มแฟง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กชายปารวัฒน์ แก้วบุรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ คลังคง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายภูษิต คุ้มแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

บัวกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพย์ชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายอธิภัทร คอคง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ ฮาดคันทุง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูรักษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กหญิงศิรวณีย์ อรัญศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงชนกนันท์ อยู่จำรัส
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ บุดดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กหญิงญาดาวดี จันทร์ทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงณัฐมน ทรัพย์นาคี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงณัฐวดี ทองใบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงเทวารี กันเนียม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงนงนภัส ศรีสุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงนันทพร พุ่มมาก

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงบุญสิตา กันทะคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงเบ็ญญาภา แจ่มเกิด

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงปพิชญา อ่วมแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงพรสินี ลินจี

้ ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พานิชกิจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรรณา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขุนสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรลพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงวิมลณัฐ วัฒกี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงสถิดา ทีภูเวียง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสุชานันท์ ถิรายุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงสุตาภัทร สุขทรัพย์ทวีผล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงสุภัชชา พุทธรัตนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงเสาวณี แสนมี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงหวันยิหวา เจริญศิลป

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงอชิตา ณ พัทลุง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงอภิชญา ดอนโค

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หามาลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายเกรียงไกร ยันต์วิเศษ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายชลน่าน ชืนขจร

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายธนภัทร อินต๊ะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิคง

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายธวัชชัย ภูมิโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายธีรพันธ์ พระวิเศษ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายนันทวัฒน์ รักแย้ม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายพชรพล หว่างเชือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวนิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายมนัส อินทร์จันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายศตานนท์ สินนาศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายสุวรรณ บานนคร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปนสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงจินดาทิพย์ นวนกระโทก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงจิราพร ใจดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงชนิตร์นันท์ พรมชาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงฐานิดา ประดิษฐ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีกลุ่ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงณัฐพร ชูพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงณิรฌา ชลฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงธนพร เกตุขาว

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงธนพร แก้วปาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงธิรดา จันทร์งาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงนันทิชา เพ่งกิจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงภัชรินทร์ พานทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงยมลภัทร ฟกบัว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงวนิดา นิลนนท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงวรรณศิริ โอภาส

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงปาณิสรา เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงพนิดา เพียรพร้อม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงพรพิมล ถนอมนวล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงพุทธวรรณ คำรุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงภัคจิรา เทอดพงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงวิมภ์วิภา บุญกิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงวิริยา แก้วไผ่ซอ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงศิริภัทร ชายกลัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงสุมิตรา นุชปาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงอรัญญา ชาญสมาธิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงอัญติมา พึงโต

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายกฤษฎากร คำรุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายกฤษณะ คลังน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญญพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงฟา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายกีรติ บัวศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายคิมหันต์ กันทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายจิรกฤษ กลินบุญเรือง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เนียมหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายธนศักดิ

์

เทศมี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายปฎิพัทธ์ ตองกลิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายพิริยพงษ์ คงทวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายภานุพงศ์ สังข์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายรติกร บุญรอด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงกนกอร ตองกลิน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงกฤติกาณต์ เลือนลอย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงจินตนา เสือเพ็ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงจินต์ภัทรา เดชมัด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงเจนจิรา เคาะดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงชมพูนุช รืนรส

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงชิดชนก เรืองเทียง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงญาดา บุญแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงฐิตา บุญแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ นุเวที

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงนราวัลย์ โวหารพจน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงนาตยา สังข์อ่อน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ นาคอิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงภูชิตา บุญทาเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงมนัสชนก เวียงระวัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงมินทร์ฐิตา หิรัณยธนาธิป

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงรติรัตน์ ครุธหนู

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงรวินันท์ มีเหลือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงรัตน์รวี สุขสัมพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงลลิดา ลินจี

้ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงศุภาพร มะลิวัลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงสรัญญา จันคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงสุทธิภัทร พงษ์สุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงสุธิดา นาดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงสุวรัฐ ถมยา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา พึงสกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายกรชกร กลินเกตุ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยมัน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายจรายุทธ ระย้า

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายจักรภัทร สินประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายจิรพัฒน์ บุญมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายณัฐดนัย มีหิรัญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายณัฐดนัย โสฬส

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายณัฐพล ทองสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายธีระ กลำบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายเรืองเดช จันทขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายวรายุส ทองยัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายวีรพล เพ็งทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายวีรภัทร สิงห์เปรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ แดงกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายอภิรักษ์ จูพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายอภิรัฐ ศรีนาเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กชายอัมรินทร์ ทองสีสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ตุ่มกร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ บานแย้ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ รุ่งคูหา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงชนาภัทร พรมใบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เชือนาค

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงนันทนัช ตองกลิน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา โคตวิชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงภัทราวดี คงธิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงวรพิชชา รัตนแย้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงวันวิษา ทรมาศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ แช่มมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงสิริกันยา คลังน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา อวยพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงอัจจิมา ขำจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายเจตรินทร์ ทองมี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เขม้น
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประดิษฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายทิชานนท์ บุญเหลือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายธันวา กลางวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายนัตธวัตร์ บุญชู
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายพงศกร อยู่เชือ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายพลากร อรุณจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายพีรพงษ์ สมนึก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายพีรภัทร เอียมมา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ รักถึง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กชายมลคล ฉิมเอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายรามนฤทธิ

์

ชัยยะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายวรรณกร ตุ้มบุตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายวิทยา บุญอินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายแสนสุข สีเหลือง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ศรศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงกัลยุดา พันธ์สน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงจารุพรรณ จันทร์ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไตรเพ็ชร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงเจนจิรา เพิมพูลวัฒนกูล

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงชนัญธิดา พูลนิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นอุรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญกำจัด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดีกัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงพรรณวษา วิเชียรโชติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงภูริภา นาหุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงรุจิรา รุจิเรข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงลัลนาพร เหลือบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงศรัณย์พร เพ็ญสมบัติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ด้วงฉิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา เกิดทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายจิรพัฒ สุวรรณวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายณัฐพล รืนรส

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายนภัทร ศรศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายปารเมศ ดีพร้อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายพีรยุทธ บุตรทองวิจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายภูธเนศร์ สามารถ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายวชิรพล ศรีสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กชายวโรตม์ ชมกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายวิระพงษ์ รอดพระ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายศราวุฒิ แนมบาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายสรเทพ เทพภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กชายสรรเพชร กิจนาค
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายสุทธินันท์ ดาวเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินทร์จันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ อิมชา

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงกนนกวรรณ พลอยท้วม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขเสริฐ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ประสมทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงฐนัชชา จันทร์เดช
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ เตจะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร เพิมพล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เชียวชาญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงปาณจรีย์ มุ่งครอบกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงมนธกานต์ เรืองขำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงสุทัตตา บุญธานี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงอทิตญา เขียวจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กชายกังวาน สุขเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายขจรเดช เกตุบำรุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายชยานันต์ อินศิริ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายณัฐณรงค์ คูละสะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายณัฐภัทร อินทร์มาลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายดนุเดช ธงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิวัง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายธีรภัทร แดงจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายนรากร บุญประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ เรืองเดช

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายภานุเดช หอมเย็น

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายภูพิพัฒน์ จันทร์ศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายศุภกฤต ทับทิมทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายเศรษฐพงศ์ อินทร์มาลัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายสิทธิพล ศรศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายอัศนีย์ คำมาเปยง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงกัลยา ชูพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงจริยา สร้อยวงค์คำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงจิดาภา โหลทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กหญิงพงศ์ภัค เรียบร้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงชุตินันท์ นิลจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงณัฐมล ธูปขำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงธีรดา ภูมริน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงนพวรรณ โพธิอนันต์

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงวารินทร เชือนาค

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงสุรีพร ประดิษฐ์ขำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงอรกมล จักษุสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ฝาพิมาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายจตุรวิทย์ วงค์อิสสระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อ่องเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายจิระพงศ์ อินหล่อ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายเจษฎา เกิดพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายเจษฎา พุ่มบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายณัฐพล คำพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กชายตรีภูมิ แก้วนาค
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายถิรณัฐ เพิมเพียร

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายทิโนทัย ขวัญวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายธีรนาถ ชุ่มนวม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายปฏิภาณ เกตุทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายภาคภูมิ ปอมวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายรพีภัทร พรมชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายรพีภัทร เอมสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายวุฒิชัย แอบอุ่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายสรยุทธ ปรีการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

เอียมทอง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายอภิรัตน์ เฉยพ่วง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงกนกพร คงยอด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ กำพล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงเกศกนก จันทร์มณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขเสริฐ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กหญิงดาราณี เกษรจรุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงพรชิตา นาคสวน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงพรพัชรนันท์ เพลิดเพลิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดวงจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ ชาญสมาธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงนภากรณ์ ประเทศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วกำแพง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายกรกช เนียมแสง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงธนัชชา คุ้มโต

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงเยาวเนตร สุวรรณวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กชายศุภณัฐ ศิลปเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงญาณิศา ย่อมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายวรายุส เพิมพล

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายภูมภัทร จันทร์เดช
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายธิติวุฒิ เพชร์ประดับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กชายวรเมธ กำพล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายสุทธิภัทร อินสอน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงปณิตา ยิมประดิษฐ์

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงนลินี เสียงหวาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายภูตะวัน หนองฝาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงกาญจเกล้า เสือภู่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงสิริกร อินประสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงชุติมา บุญชู
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๖

นายประเมิน ศรียีสุ่น

่

๒๔/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงวรัญญา แหยมน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๘

นางสาวจริยาภรณ์ แสงสายออ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๖๙

นางสาวณัฐจิรา รุจิเรข
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๐
นายณัฐธกาน ศรีสว่าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๑

นางสาวภัชชญช์ ปองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๒

นายฉันทพิชญ์ อมรชัยนนท์
๒๖/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๓

นายอลงกต ศรีมงคล
๒๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๔

นายจีรศักดิ

์

คำภีระยศ
๓๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๕

นายพีระพงษ์ ใยไม้
๐๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๖

นายวรากร อันภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๗

นายพาน พิมพิศัย
๑๙/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๘

นายณัฐวุฒิ ขันสี
๒๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๗๙

นายสิรวิชญ์ เชือผู้ดี

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๐
นายปฏิพันธ์ จวรรณตูม

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๑

นายธนศักดิ

์

ดอนสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๒

นายณัชพล วงค์ถาติบ

๊

๑๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๓

นายคมสัน อุ่นใจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๔

นายธนชิน มะริด
๑๒/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๕

นายธาวิต นวลจริต
๑๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๖
นายอาทิตย์ แก้วนรินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๗

นายภาคภูมิ สิงห์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๘

นายกฤษฎา จำปาทอง
๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๘๙

นายอุเทน คำคง
๐๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๐
นายปยะ หอมชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๑

นายศาสตรา เอมโอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๒

นายสุนันท์ แก้วศรีงาม
๒๐/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๓

นายอนรรฆวี จันทร์อรุณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๔
นายสุบิน กันจันวงค์

๑๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๕

นายศราวุฒิ ทะเกิงผล
๐๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๖

นายวันชัย บัวจันทร์แดง
๐๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๗

นายกฤษฎา อนุภาพ
๐๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๘

นายพจน์ ศรีเกตุ
๐๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๒๙๙

นายพงศ์พันธุ์ ทิมแช่ม
๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๐
นายนิพล บำเพ็ญ

๐๘/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๑
นายกริชดา ศรีทจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๒
นายกิติศักดิ

์

เชือสาย

้

๑๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๓
นายพายับ บุญชู

๒๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๔
นายครินทร์ ปาศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๕
นายนรินทร์ ไทยเรือง

๐๗/๐๓/๒๕๐๖
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๖
นายวิษณุ เครืองคำ

่

๐๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๗
นายอาทิตย์ นบนอบ

๐๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๘
นายวรรรพ กาหวัง

๑๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๐๙
นายบอล์ล เกตุสน

๐๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๐
นายนฤทธิ

์

อาจรอด
๐๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๑

นายอภิวัฒน์ สุขคุ้ม
๑๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๒

นายดำรงศักดิ

์

คงเนียม
๑๘/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๓

นายสุทัศน์ กลมกล่อม
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๔

นายจินดา มหาวันเทพ
๑๘/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๕

นายทวีศักดิ

์

ไกรตะโม่
๑๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๖

นายประดิษฐ์ ลีโต
๐๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๗

นายอภิลักษณ์ ปนจีด
๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๘

นายไพรัชช์ สุขสัมพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๑๙

นายสนม พูลเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๐
นายวิน นกพึง

่

๑๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๑
นายศรัณย์ คำมูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๒

นายศราวุฒิ นันตา
๒๗/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๓

นายอนันตชัย ล้วนงาม
๑๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๔

นายวรวุฒิ ปญญาวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๕
นายณัฐพงศ์ ยงยุทธ

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๖

นายธาวัน นวลจริต
๑๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๗

นายละนำ บุญเม่น
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๘

นายณัฐพงษ์ ลิขิต
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๒๙
นายธรรมยุธ ทองช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๐
นายนพดล นิตยประภา

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๑

นายบุญญฤทธิ

์

ม่วงดี
๑๓/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๒

นายธีรวัฒน์ เอียมสุข

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๓

นายพรรษา ฝนสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๔

นายสมภพ ถัดภูเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๕

นายนัฐวุฒิ ศรีสงคราม
๐๒/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๖

นายพิษณุ บุญประดับ
๑๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๗

นายจักรกฤษณ์ เดือนสว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๘

นายกนกกร มะรินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๓๙

นายนคร หล่อหลอม
๑๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๐
นายปยณัฐ เนยสูงเนิน

๐๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๑

นายปานสริ กุลหินตัง

้

๐๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๒

นายวิทยา ศักดิไชย

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๓

นายนันทนัช จิตรจง
๒๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๔

นายสิทธิชัย ปริสาวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๕

นายนฤทธิ

์

สลีวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๖

นายณฐพล บัวเผือน

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๗

นายจรินทร์ ขวัญเกิด
๑๕/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๘

นายปยะพงษ์ โฉมเชิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๔๙

นายปฏิพล ตะแบก

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๐
นายธนัท ขันตยานุกูลกิจ

๐๘/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๑

นายเจนภพ แดงดี
๒๐/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๒

นายพรดนัย รุ่งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๓

นายสิทธิพงษ์ ไพบูลย์ศิลป
๐๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๔

นายฐิติพงศ์ ดืนตา

่

๑๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๕

นายจิรายุทธิ

์

โยนยาน
๒๒/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๖
นายรัตนะชัย ทุตกิจ

๒๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๗

นายอนิรุช นาควัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๘

นายปยะพล อินต๊ะพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๕๙

นายรุ่งอรุณ โอภาส
๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๐
นายพิทักษ์ สุโพเมือง

๐๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๑

นายอำนาจ ทำนอง
๐๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๒

นายเสกสรรค์ กวี
๐๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๓

นายไฉน อิมเอิบ

่

๐๑/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๔
นายธงชัย อุประ

๑๙/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๕

นายเอกอนันต์ ทรงพระทัย
๑๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๖

นายจำลอง อำเมือง
๑๘/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๗

นายหาญ ยะโพ
๒๐/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๘

นายพันธ์ลพ ชัยวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๖๙

นายไชยภพ ยีโถ

่

๑๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๐
นายธนภณ นามกรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๑

นายสุนทร ละอองทรง
๓๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๒

นายโสภณ อิมขาว

่

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๓

นายมา อยู่คำ
๑๘/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๔

นายทูล มุ่ยพันธ์
๑๑/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๕

นายเสมียน หมู่พยัคฆ์
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๖

นายอาทิตย์ ใจกว้าง
๑๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๗

นายรุ่งโรจน์ หนูแดง
๒๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๘

นายสัมพันธ์ สะอาด
๒๓/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๗๙

นายสุวิทย์ เหม่นดี
๑๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๐
นายจระ เถือนถำ

่

๒๐/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๑

นายมายูร หงอนไก่
๑๐/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๒

นายณรงค์ บาลแย้ม ๐/๑๑/๒๕๐๓ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๓

นายยัน เวียนระวัง
๒๒/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๔

นายสมยศ สำคัญ
๐๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๕

นายวินัย แสงเขียว
๓๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๖

นายพิสนุ พูลล้น
๒๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๗

นายขวัญเมือง หมวกละมัย
๑๗/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๘

นายโกศล ยานะเครือ
๒๔/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๘๙

นายบุญตา ฉัตรแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๐
นายมณฑล แกมนิล

๒๓/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๑
นายจิรายุทธ์ ไชยโย

๒๓/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๒

นายวัชระ คำพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๓

นายกิตติพงษ์ ศิลปวิสุทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๔

นายอดิเรก เขือนก้าว

่

๐๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๕
นายศราวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๖

นายสุเมธ เกิดทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๗

นายประไพร อ่อนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๘

นายสมศักดิ

์

มากวัฒนาพร

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๓๙๙
นางสาวพัชรินทร์ อ้วนผักไหม

๒๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๐
นางสาวมยุรา รินฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวสุนันท์ พิสะโสระ

๒๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวกนกวรรณ บุตรวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ สุขศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายกรพัฒน์ ซิมทิม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายอินทัช คำภีร์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายจาตุรานนท์ ปจฉิม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายนภสินธุ์ แก่นจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เตชะพุฒ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงภัณธิตา ม่วงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงณัชชา สารีพัว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงธนพร ปญญาดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ระเริง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา กันทิยะ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กชายอัครพนธ์ สีตะสุต
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กชายพีรพงศ์ คล้ายคลึง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กชายกฤติกร ม่วงเนียม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กชายพัฒนะ นองขมวด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กชายพงศกร เอนอิง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายธนพนธ์ บำรุงชนม์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ผู้มีพระคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

บัวงาม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กชายรชต ปราสัย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายนิพนธ์ กาละปกษ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กชายธนวินท์ รัตมานะ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงรัตน์ติการณ์ จันทร์สุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงณญาดา สุขวัฒน์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงชนิดาภา หน้าผ่อง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีปา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กหญิงณรัชกานต์ คุ้มครอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงศิรประภา จันทรี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงวริศราภรณ์ พรมขันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงจรัสรวี ยงพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงปณณิกา ติยวัฒน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงเนตรชนก แสงพิม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงปาริตา กมลเสม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงภคนันท์ เจริญเนตร
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชมประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปทมนันทชัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เวฬุมาศ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ขอบทอง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กชายชาญชนะ ทรัพย์พร้อม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ เวฬุมาศ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายณัฐนัย คำวัง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายชยพล พัดพิน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายเฉลิมชัย อาเทศ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เจนตลอด
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายจักรวาล จันทร์ประธาตุ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายธายุกร บัวเพ็ง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทรัพย์สิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายชลธร มังคัง

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายภูมิทัศน์ เชือพระซอง

้

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ แซ่เตน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กหญิงเปมิกา แสงนารี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ บำเพ็ญ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงรมิตา จิราพงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงนงนภัส ยิงสกุล

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงนันทิชา ดืนตา

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงสมิตานัน แสงผิน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงวรัทยา ท้องฟา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงสุวิมล ประโลม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ดีพร้อม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงกมลนันท์ เนียมประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงชาลินี ม่วงขาว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงเบญจนาฏ อรรณพวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายชิติพัทธ์ เจนตลอด

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายธีรภัทร บรรเทาใจ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายธัญนพ อธิวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายกันตินันท์ อุประวรรณา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

มันจิตร

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายคุณานนท์ ทองสุข

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายชนะใด เสถียรพิมลชัย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายธนภูมิ พางาม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายนันทวุฒิ นันทะโชติ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายนวภัค ภิญโญ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายชุติพนธ์ สุพัฒน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายเดชชัย อาจใจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายอภิชาติ สามารถ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายเจษฎากร โตจริง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทรีย์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายณัฐธกรณ์ สังข์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ พุ่มชะบา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๒ เด็กหญิงนันณภัชสรณ์
เมืองพรหม

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงสุธิชา มงคลทิพย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงจิรวรินทร์ สุขกล้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงพิภูษณะ สร้อยดอกไม้
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงอภิญญาพร วรรณวิจิตร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงจินตกัญญา จุมพิศ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงทิพย์มงคล อินทรมูล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ยิงสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวาสินี แสงห้อย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงอนัญญา จันทร์ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กชายพงศกร วงศ์โดยหวัง ๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายดนุสรณ์ ราชธรรม
๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กชายนิติ คำแปง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายพิตตินันท์ ใจเทียง

่

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงพัชรา จันทร์สองศรี

๑๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน มังคัง

่ ่

๒๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เรือนเทศ
๑๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงกวินธิดา วรินทร์
๒๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงภัทรสุดา อัมพวันต์ ๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงศรุดา เชือศรี

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงอาทิมา อิงศรีวรกุล ๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงปญญารัตน์ ทัสสกุลพนิช

๑๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงปารณีย์ อุปถัมภ์

๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงนภัสสร สุดสำริด

๒๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงชาลิสา เถอะจ๋า

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงไอรินทร์ วสาอังศุนิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวเพ็ง

๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายวรากร เพ็ชร์เกิด ๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายศราวุฒิ ขอบทอง

๓๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กชายสุวิจักร์ เจือจาน
๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายแทนไท ท้องฟา
๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ กรรณิการ์
๒๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กชายพัทธดนย์ ฉิมพิภพ
๒๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กชายรัฐนันท์ พินิตตานนท์
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายธีรพล เปล่งเสียง
๒๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายชลกร เงินยัง
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กชายสิทธิวุฒิ ทรายทอง
๑๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ปญจันทร์สิงห์ ๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายบุญชนิต สุทธานุกูล ๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กชายสิทธวีร์ ธัมม์ไร่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา กระซาบ ๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปนทิม
๒๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงปยธิดา ฮันสูงเนิน ๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงมนัญชยา โชติช่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีแก่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงเบญจพร ตรีเหรา
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงพิชญาภา ถ้วนคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ภูบาล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงนภัส ปะระมะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงปญาภรณ์ ถมปกษ์

๒๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงพิชญาภา เสนาเกตุ
๑๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงวิวิศนา กวีวัฒนา
๑๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงธิดาภา คะเณนึก
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายภวัต หวลระลึก

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงวิมลสิริ เวฬุมาศ ๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงหงส์สลิล เกียวพันธ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงสุพิชฌา สิทธิพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๐ / ๑๔๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงปาลิตา กำเงิน ๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงสุวิชญา ด่วนเดิน
๑๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ทองทา การะแบก

๒๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงธนัชพร ประชา ๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงตีรณา พุ่มพวง ๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

อาทิตย์อุทัย
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กชายจิรวงศ์ เกิดลาภ
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายณัฐดนัย ปะระมะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายลาภวัต คงพรม ๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กชายพงศธร ชูกำลัง
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายธนกร บัวขวัญแท้

๒๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายนิธิกร ผิวแดง
๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงกชพรพรรณ บุญมัน

่

๑๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงประภัสชญา สวัสดี

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงบุณยานุช บาลี ๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงกรวรรณ กฤษดาวาณิชย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กหญิงปริญสิริ อาษารบ
๓๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงปรจาลักษณ์ คำแพงสี

๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ สุขเกษร ๑๐/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา ศรีวงศา ๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายจีรทัศน์ อินมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายเกือกูล

้

ปราศจาก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ซองเหลียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงกุลนาถ บุญวิเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงยุวดี รุททองจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กชายอาชนัน คู่ควร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงชนากานต์ สำแดงเดช

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กชายณัฐพัชญ์ สุวรรณศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายสุริยา คำเพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กชายวรพล สุภสิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มะโหฬาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงศดานันท์ จำรูญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายกิตติพัศ อยู่อินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ ผิวแดง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงณัฎฐากร เมืองสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กหญิงธัญชนก เกษมทัศนะ
๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงวริษฐา ฉัตรธง
๒๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วเนตร
๑๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงธิตญา เผยพร ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จีนผูก
๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงวาสนา วัตระภูศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงภาวิดา นาสี
๑๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงศศิประภา เดือนแด่น
๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงณัชชา ภะวันตุ
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กหญิงชนากานต์ อุปถัมภ์ ๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ ลอยเลิศ ๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กชายศรายุทธ ทุตะกิจ
๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กชายณัฐพล ต้องดี
๒๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายปรัชญากรณ์ คนกล้า

๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๘๙

เด็กชายศุภกร แนมสมบัติ ๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายสุรจักษ์ รืนรส

่

๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายคฑาวุธ สำราญสุข
๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กชายธนธรณ์ เพ็งจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กชายกิติพันธุ์ เกตุจีน
๒๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กชายอลงกรณ์ เผือแผ่

่

๒๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กชายศุภฤกษ์ มาเพ็ง
๒๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กชายพิพัฒน์ โพธิทอง

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายทศพร เกิดโภคา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายณัฐพร เขียวสี
๑๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายอิทธิเดช เกตุขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายณัฐรัตน์ เขียวสี

๑๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายศุภกฤติ

์

บุญเขียน
๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายภาคิน หวลระลึก

๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายดำรงวิทย์ พะโยม

๑๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ รัตนพันธ์

๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงพัชราภา เมืองศรี ๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา ใจอยู่

๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจชนะ
๒๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายโชคชัย ศิริวัฒน์

๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงกานต์มณี เหมันต์

๑๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันตรี ๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๑

นางสาวณัฐฐณิชา มีสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๒

นางสาวจีระนันท์ บุญสม
๑๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๓

นางสาวนงนภัส โชติช่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๔

นายสุทธิพงษ์ จันทร์พรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๕

นางสาวชาลินี พัดอะโน
๒๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๖

นายพิชชากร พิศดาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๗

นายพิชชญาณ พิศดาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญมี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงปริยาภัทร เวฬุวันใน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีชู

๒๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงสุทธิพร ปูเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กชายเมธา สิงห์ลอ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชือปญญา

้

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๔

เด็กชายภัทรพล ลินจีขาว

้ ่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงพิมลณัฌฐ์ น้อยคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กชายชญานนท์ เติมเสริม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายชญานิน เติมเสริม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๘

เด็กชายธีรเดช เติมเสริม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายนวพล เอนอิง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อัครเสถียรพงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายพิษณุ จะแจ้ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายภัทรพงศ์ เหลือหลาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายศักดิจานนท์

์

กิจกระสัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายโอภาส สิงห์ลอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กหญิงณัฐธารา ขอบทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงธันญ์ชนก สีตะสุต

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา ทำสวน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ดวงวิลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงพลอยงาม พรหมศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินประถม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงวรัญญา กระเซ็น
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ทุมกิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงสุรภา ประโยค
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงธิดาพร ปรีเอียม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๓ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายกิตติพศ จำลอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายสุทิพร จำลอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ รินนานนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กหญิงนุจรี มติวิวัฒน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กหญิงศุจินันท์ บุญประดับ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายกันต์ธีร์ ตัสมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๑

เด็กชายฐิติวุฒิ นาคประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ อินต๊ะสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปานประยูร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายนวพล นักรบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ อิบเอิบ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายภัทรกร พ่อค้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กชายวรัญชัย คนกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงเมธาพร ยิงสกุล

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงอริสรา พลชนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงอริสา ขันแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คงวัดใหม่
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กชายธัชชัย กรอบทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๓

เด็กหญิงฐิติพร จันทร์สุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อุปมัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง ปาข่อย  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำชมภู
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กชายสรายุทธ นิรชน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กชายปริทรรศน์ จันทร์เทศ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมดวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงณัฐพร ถาวรรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา เพ็ชรพลอย

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงธนัญญา สมบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายพงศกร แจ่มมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงรัตนากร สำอางค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายพิรชัช ศิริเกตุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุลกะนก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายธีรวัต หาญกล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายพีรภัทร นิมวัฒนาพร

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงนำทิพย์ พรรษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงเบญจมาศ ทองมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงนภาพร ค้าไม้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ หมืนจีนะ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๒

นายพีระวัติ คูณธนสินชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายธนดล เลือนชิต

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา เชือผู้ดี

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี ปลูกสร้าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงสมิตา มีถาวร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายภาสพงศ์ กองวัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชรคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กชายอรรถพล ม่วงวิจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายธนโชติ ปรากฎวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงเกศแก้ว ศรีมา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายบุญส่ง รอดศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายยงยุทธ์ อิมหนำ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กหญิงลัลลลิลล์ หรุ่นสูงเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตังประเสริฐ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายศุภรักษ์ ขอบทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สำอางค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายอนุพนธ์ ช่างสกล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จงจำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายสิงห์หา กังวาลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายณัฐพล ดวงสี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนละเวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงปภาวดี โชติช่วง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงกาญจนาพร ดูสว่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงกานต์ชนก เลือนชิต

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

วัดคุ้งวารี  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ยอดดี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายธนาธร พงษ์เขียว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายภานุเดช กัดจิตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายสิทธิชัย เรือนเพ็ขร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ภู่ประดิษฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงธีริศรา อ่อนใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงนริศรา บุญแช่ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กชายภูธฤทธิ

์

สุ่มสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายศิวกร อังกาบ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อิมใจ

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กชายสายนำ ดีพร้อม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กชายอัครชัย อิมใจ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กชายพีรพล แก้วเนย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ แพรบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงพัฒน์นรี ฉาดฉาน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๑

นางสาวนำอ้อย บูชา
๑๖/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๒

นางสาวพรพิมล สายทอง
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๓

นางสาวทรรศนียา ชัยบัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงสุนิษา คล้ายเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๕

นางสาวรัญชนา พลธีระ
๑๐/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดท่าเกษม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายกิตติโรจน์ สังข์เถือน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กหญิงวรัญญา เจียนพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กหญิงฐาปนี หนูนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงอรสา ทองสิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงสุธาสินี บุญชู

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงปาณิศา ศรีทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พูลเลิศ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์สิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กชายนวพล คุ้มสา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายจิรภัทร ประหลาดเนตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายสนธยา คำมาอ้าย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายสรยุทธ์ คำมาอ้าย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายนนทกร เถาวัลย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายพงศ์พัฒน์ โพธาราม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายมาโนชญ์ บุญชู

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงจุไรวรรณ ประหลาดเนตร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงภคพร อ้นมัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กชายกฤษฎา ทองบาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กชายพัชรพล มีนุ้ย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงพิชญา มีนุ้ย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงนฤมล เนืองกันทา

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รุ่งปญญา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายกันต์กฤต สุขมัน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

สท ๓๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายภานุวัฒน์ สุขมา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงจิราพัชร กระแสร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ กันคำภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กชายธนพนธ์ ไวว่อง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายมานะ สมนึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวพิมพ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายณภัทร ศรีเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กหญิงอรทัย ต่างกัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายวีรวุธ เถาว์วัลย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กหญิงจิราภา ศรีเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กหญิงสุพัณนดา สายลา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายรัชพล อยู่อำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายอรรควัฒน์ สอนมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กหญิงพิมชนก บัวศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กหญิงเขมินทรา นันทะวัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กหญิงชิดขนก พันธุ์โศก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงนันทวรรณ อวดอ้าง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ
วัดบางยมอุดมธรรม

 

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายพลวัต ศิลารัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายวิชยุติย์ แก้วกลิน

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กชายณภัทร หลอมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายณัฐพร บุญเพ็ชร์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายอชิรวิทย์ ตรุณี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายทิราช พุกต่อม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงนฤมล อุ่นอก
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

เอียมเนตร

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายนำโชค ตรุณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายพัชรพล ฟกแฟง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ธัญเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายศุภวิชญ์ สิบผุด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายธนกร คำแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กชายรัชตะ โพธิคำ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กชายณัฐพงศ์ นุ่มด้วง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กชายฌอนชอค ลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ กิงแก้ว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงนภัสสร สิบผุด
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงนภาพร รุ่นแรก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กชายเจษฎา จันทร์พุฒ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์เหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายณัฐภัทร ชมภู
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายสิริมงคล จันทุมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายนัทธพงศ์ เชืออินทร์

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กชายสหรัฐ รักษากลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กชายธีรพล กองทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงพาฝน ฟกแฟง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงสุภัชรา พยมพฤกษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กชายกิตติพล จันทวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กชายธีรพล ศรีรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๗๙๙

เด็กหญิงศิริพร สิงห์เรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายธนภูมิ เจริญศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายเอกรัฐ ประยูร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงอนุสรา จันทร์พุฒ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายอุเทน นิลดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงปาริชาติ บุญเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงวาสนา จอมจะบก

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายพงเพรช เจริญศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายธนัท แก้วกลิน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายสรวิศ เกติวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงวรัญญา ทัดโต

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงสุจินดา วานนท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงปนัดดา คงมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กหญิงแก้วจุฑา ยอดบุตรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงปรียาพร วินิยม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๔

เด็กชายอภิชัย พรมนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงธัญจรา แก่นจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงพิริยากร ชมประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กหญิงวีรภัทรา หมายมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ถึงอัมพร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงวริษฐา สมประสงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๘ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายพัฒนดิษฐ์ ปญญาเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กชายวรเดช จิตรมัน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงชญาดา กสิกิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงจณิสตา โม่ศรีเอียม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม สวรรคาราม  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๔

นายสุรพล รู้สมัย
๒๘/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๕

นายพิจักษณ์ ธามธนิก
๑๖/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๖

นางสาวดารารัตน์ เงินชุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๗

นายวุฒิพงศ์ พุทธกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๘

นางสาวเจนจิรา ท้วมจัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๒๙

นางสาวนิตยา ถุงทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๐
นางสาวทิพวัลย์ ศรีเนตร

๒๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๑

นางสาวมินตรา สุวรรณชืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๒

นางสาวบุญฑริกา จำปาสี
๐๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๓

นางสาวธนิยา ปรากฎวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๔

นางนวลพรรณ บุญพรหม
๒๕/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๕

นางปราณี ประสงค์ทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๖

นายกศิกิจ ชัยพร
๒๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๗

นางฐิติรัตน์ พัวศรีพันธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๘

นางสาวโชติกา พิศมัย
๒๒/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๓๙

นางสาวสุทิศา เวฬุมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๐
นางสาวศิริภัทร พวยฟุง

๐๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๑

นางสาวสายทิพย์ ศิริรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๒

นางลัดดา สุริวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๓

นายนปกรณ์ พุ่มพวง
๐๑/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๔

นายภัทรพงศ์ เลิศจันทรางกูร
๒๔/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๕

นายภูดิศ อ่อนจงไกร
๐๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๖
นางสาวชมาภรณ์ เมธาธนนันทน์

๒๓/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๗

นางสาววาสิณีย์ โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๐๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๘

นางสุรีย์ อ่อนทอง
๒๐/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๔๙

นางปริญญาพร ปานประยูร
๐๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๐
นางสาวมธุรส ติบปนวงศ์

๊

๐๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๑

นางสมศรี ทวีรัตนพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๒

นางสาวนุชรา ประทุมมา
๒๑/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๓

นางสาวกฤติยา สีเงิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๔
นางสาววณิชชา พรมเนตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓๙ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๕

นายอภิลักษณ์ บัวแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๖

นางสาวจุฑารัตน์ คงสุจริต

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๗

นางสาวธนิดา ไตรปรัก
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๘

นางสาวปณิดา นิรชน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๕๙

นายนัฐวุฒ เมฆเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๐
นายวีระพงษ์ ประโคม

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กชายณัฐวัตร ใหญ่คุ้ม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กชายเกียรติยศ แก่นเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงพุทธรักษา แปนวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พรมพิราม
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงกมลวัลย์ อ่อนทอง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ ปรุงเสริม

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี ปอเหรียญ
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กชายสาโรจน์ เก็บนาค
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปนทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายปยวัฒน์ สุคนธปฏิภาค

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กชายอดิเทพ บุญเกตุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงอาริษา ปกดำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงนันทพร ปนทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงอนัญญา กอบโกย
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประหลาดเนตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงฐิติมา ลีดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กหญิงวรัญญา หวนถึง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงนำริน สิงห์เผือก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ร่านเสียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายนรวิชญ์ เปยปนวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงบุษกร นาคจีน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงอภิญญา ขยันยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงมนฤดี ทองอ้น
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงสุภาจิตร เกิดทรัพย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงสมฤดี ชัชวาลย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายปญญรัช พละทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายกิตติธัช ศรัทธา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กชายชุติพนธ์ สิโนรักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ระลึก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๐ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงณีรณิณ หมวกละมัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๒

เด็กชายทรงวุฒิ มูลเรือน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายปยะพงษ์ โชติช่วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กหญิงสิรีธร เกตุทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงมณัฐธิตา โชติช่วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๖

เด็กชายอัศวิน ชำนาญ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กชายเมธัส ทรงมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กชายศิริชัย เชิดฉาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กหญิงบุณฑริกา เมฆแจ้ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงสุวิมล จันจีน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงภิญญดา แมนเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงนันทพร ม่วงทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงนันทกานต์ ปนตาวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงณัฐพร พินนา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา สงนา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ นิลแนม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงกัญชพร ว่านเครือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายสิทธิพร จิตจง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายอนันต์วิชิต สำเภาทอง ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงพิริษา การภักดี

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงภัทราภา ขุนเพ็ชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๒

เด็กหญิงปนมณี มนูญญวงศ์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงกัญชพร กระฉ่อน ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงชลธิชา ดวงตา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงสุนิสา คงคา ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงสุมิตรา ทองมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงพลอยชมพู พิจารณา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กหญิงกัลยา อินอ๊อด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กหญิงอัญญมณี ขำเน่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายสันติพันธ์ เอียมศรี

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กชายธนกุล มณีวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๒

เด็กหญิงสิราลักษณ์ โวหารพจน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สินเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายพิสิษฐ์ คงมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๑ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายคุณานนต์ ใจชนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กหญิงสาวิณี เชิดดำรงค์กูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กหญิงภาพิมล ตาคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายระพีภัทร เนาวพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงธนพร ด้วงนาค
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สังข์สุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กชายชัยธัช เนยสูงเนิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กชายณชพล วิศิษฎจินดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงพิธิญา คงแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กหญิงศุภิสรา วิใจยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายภูวรินทร์ ใจมีวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายธนพล สามัญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ แสงดาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายศิริชัย อ่อนละมูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายกฤตเมธ ยันตะคุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายธนกร เลียมศิริรัตน์

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายรัชต์ธร รัตนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กหญิงปรีณาภา อินทคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ แช่มชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กหญิงสุภาวิตา เทียนพุก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เจียรนัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงณัฐติยา คำนนท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา จิตรนึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ประทาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงสุกฤตตา สินสนิท
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายพรากรณ์ พลแสน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา แพรบุตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายพีรภัทร ทองเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายกฤติกร เนาวพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายธิติวุฒิ บุตรนามดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงชลนิภา พักเถือน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กชายจตุพัฒน์ หวานมีรส
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กชายรัชชานันท์ ไกรทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กหญิงสิริวิมล ตันเฮง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอุษามณี กระทู้นันต์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๒ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายณัฐนนท์ หนองรัง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กชายพสุธร พลชะนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๒

เด็กชายอครเดช โสภล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงจิรภิญญา เลขาโชค
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กชายวรากร นิทากร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กชายภัทรพล แฉล้มลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กหญิงมณธิชา บำเพ็ญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงกัลยาวีร์ เข็มทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงภัทรวดี ปาถ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กชายณัฐพล บุญเรือน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายวรานนท์ ปราศจาก

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายบุญยะศักดิ

์

เจริญวัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กชายคณพศ คงมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กชายพิสิษฐ์ ปนต๊ะวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงภัสริตา ปานนิยม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๖

เด็กชายจักรพงษ์ จะประสงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๗

เด็กชายอิทธิพล คันธนู
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๘

เด็กชายณัฐนนท์ ยอดทองดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงณัชชา ชลชาญกิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงศรัณยา เพลินทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กหญิงชลลัดดา เพชรทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๒

เด็กชายธนชัย กุณาสา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กหญิงกานต์สิรี วงศ์อ้ายตาล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ นุภาพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กชายธีรพงศ์ จันทร์มาเมือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงอักษราภัค บุญประดับ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กชายภัควัตฒ์ เจือจาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กชายนนทภัทร์ ฉิมพาลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา สังวาลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายทรงพล บำยุทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายนิติพงษ์ จันทร์สวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายจิรเมธ สมพมิตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กหญิงวรรณิภา ขุมเพ็ชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงปยธิดา นิรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๓ / ๑๔๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ คงทรัพย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ ขำอยู่
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายนันทชัย ประมวล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กชายสิทธิกรณ์ จันทะวาส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายศุภกร เชือฉลาด

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายจิรเมธ ปนโต

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายรุ่งเรืองชัย สำอางค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายวีรภัทร ยกตรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายก้องภพ กันจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายทศพร ประสาท

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายสิทธิกานต์ วุฒิสาโรจน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายรณกร แสงจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายสุริยา โคตะนารถ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงเจวรินทร์ นพคุณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงธนัทอร บุญดิลก

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงสุชาดา วงศ์สอนศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงปยะธิดา เขียวสี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายธีรพล คำดำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

อินทรประพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายปฏิภาณ ธูปเทียน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายชยุตพล สุระทศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายกิติรัช ประเดิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายพีระพัฒน์ สิงห์ลอ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายกวีกร มิงขวัญ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายเมธีชัย พราหมณ์ศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ ชมภูทวีป

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายธีรพงศ์ เกิดอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายวัศพล เสมทะนง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ มงคล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายรติพันธ์ ปริเวก

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายอชิรวุฒิ ภู่แก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ พวงแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงอุมากร บุญเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงสโรชา บัวเขียว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงอัญชิสา คู่ควร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๔ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงอชรายุ อาจรอด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชาดา สอนหล้า

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงปานวาด รอดเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงกุลปรียา จันทร์ล้วน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงศิริพร ม่วงทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แสนสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายภานพ ภัทรชัยวัช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายพชร วันดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายธีรภัทร์ ปนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายนวพล บุญไธสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายนพดล คงแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ แช่มชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายฉลองชัย จันทร์สนิทศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เดชอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายรัตนชาติ บัวคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายรัตนวัต ศิริสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายรพีภัทร์ สีระสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายธีรเดช มะโนนึก

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงพลอยธิดา เหลือหลาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เลือนชิด

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงจิตติภา คำลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทนคง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายคชภัค เอียมสอาด

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายธิติวุฒิ ชูทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายทรงพล พ่ายเวหา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายธิติโชติ จุลเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายธนภัทร ทองเงิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายจักรภัทร มันหมาย

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายกิตติพัศ ตาคำชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายพลรศักดิ

์

จัตวา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายพันกร นาคเนียม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายตรัยรัตน์ ทิพย์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงจิรัชญา พัทวี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ขุนเพ็ชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ อุปจักร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๕ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงพรธันวา ขำอินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงสุฑารัตน์ อ๊อดพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงปวริศา เลิศลำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงสุธินี สุทธิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ด้วงฟู

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงญัฐรดี ศักดิเอียม

์ ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายศิวกร แมนเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงธีราพร เมืองมูล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ งามเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงสุรัตนภรณ์ แก้วชมภู

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงนวพร วันดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงยสุตมา โพธิงาม

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงนราภรณ์ วังวนสินธุ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงภัชราภรณ์ เดชพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงกมลชนก โพล้งอุไร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายศรรชัย สุขกล้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายพัทธดนย์ แก้วสุวรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงสิรินธร ยศสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ วีระ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงไพรินทร์ มอมประโคน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงญาณัจฉรา ยังยืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงภัสพร พยัคฆภาพ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงกมลกานต์ สีนวล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายกานต์ธีร์ บำเหน็จ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงชนาพร หมู่มาก

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงพรรณิดา พวงมาลัย

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงพิมพิกา พุ่มชะบา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงอภิชญา เปยงแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายพงษ์เทพ หลวงนุช

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงจรรยพร บุญภูมี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายนิธิกร งาใหญ่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ ขุมทอง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงปณฑิตา ศรีจันทร์ทับ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงชมพูนุช อ่อนโยน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงปภัสรา หาญณรงค์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๖ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงนภัสสรณ์ จินวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุชเปรม

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายธนภัทร พรมเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายศุภกร จันทร์งาม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงสุปวีณนุช เขียวขำ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงปยธิดา วุฒิชัย

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายอภิสร นาคประเสริฐ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายเตชินท์ คำบุตร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงสุจิตรา พลธีระ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงขนิษฐา สุริยะบุตร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงพิชาวรรณ สร้อยสวาท

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กชายณัฏฐกร เอมอิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงปญญารัตน์ เมฆชอุ่ม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงตรีทิพย์ พวงทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ พนมพจน์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงชยิสรา จำปาน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บัวจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงสุรีพร อบเชย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิกัน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ รุ่งสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงพิริยา พุ่มชะบา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยเดช
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ คมขำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กชายศรุตธร พูลรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กชายธนกร พุ่มกุหลาบ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พุ่มพวง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายคณิศร สารี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กชายณัฐพล สุกโรดม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร สิงห์มี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กหญิงกชกร ราย
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงสุพิชชา ศรีสงคราม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กหญิงภคนันท์ ร้อยด้วง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กหญิงปภาดา อ่อนจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายจักราภิวัฒน์ ทินกระโทก

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงวรินทร จาดประทุม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๗ / ๑๔๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงณัฐวิมล จันทร์ศิริ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กหญิงธัญชนก อยู่รัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กหญิงอริสา เพิมสัตย์

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กชายณฐกร แก้วพิกุล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กหญิงวิมลสิริ พลชนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงวนินทร พันธ์แก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กชายอภิพัฒน์ ภมร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔๘ / ๑๔๘

้
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