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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๒,๓๐๕ คน ขาดสอบ ๕๗๖ คน คงสอบ ๑,๗๒๙ คน สอบได้ ๑,๓๖๕ คน สอบตก ๓๖๔ คน (๗๘.๙๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายจิรภัทร นกนาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายอนันดา มาเทศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายกรภัทร์ พุ่มชา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายนพณัฐ มีสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายบุญรอด เกิดทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายมณฑล รักปอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายไตรภพ แบ่งขุนทด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายก้องเกียรติ เขียวขำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายปกรณ์ คงรักษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงพัชรพร เทียนพรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงพิไลพรรณ ไชยบุรินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงพิไลวรรณ ไชยบุรินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงอภิญญา จำรูญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์น้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) วัดกระชงคาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นายจเร มะโหฬาร

๒๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นายเฉลิมพงศ์ คำไทย

๑๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นายโชคชัย โต๊ะคง

๐๙/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นายทิวากร ลำดวน

๑๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นายธนวัฏ คำทอง

๑๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๐
นายธเนศ เหมืองหม้อ

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๑
นายธีระ จันทร์แดง

๑๐/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๒
นายบุญชาย วุ่นพ่วง

๒๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๓
นายบุญสม รอดปาน

๒๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๔
นายประสิทธิ

์

ทดเทียน
๐๘/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๕
นายพงศ์ธร เอียมซิว

่ ้

๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๖
นายพิสิฐ สาดี

๒๗/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๗
นายภานุวัฒน์ คงมัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๘
นายมาโนช มิงเมือง

่

๒๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๒๙
นายยอดชาย ใจประเสริฐ

๐๘/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๐
นายวุฒิชัย แสนบุญศรี

๒๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๑
นายวุฒิชัย อ่วมบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๒
นายสมนึก ชุ่มเย็น

๐๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๓
นายสมบัติ เทียงตรง

่

๒๘/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๔
นายสมบุญ ทุ่งสง

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๕
นายสมบูรณ์ มันทุ่ง

่

๐๙/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๖
นายสมประสงค์ ออมสิน

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๗
นายสมพร แพรจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๘
นายสุทธิพงษ์ พรมทุ่ง

๐๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๓๙
นายสุภัทรชัย หมอนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๐
นายสุรเกียรติ แก้วเพชร

๑๖/๑๑/๒๔๙๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๑
นายอดุลย์ ดวงดาว

๑๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๒
นายอนุวัฒน์ แจ่มจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๓
นายอมรเทพ พูลบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๔
นางสาวกรรณิกา กลมกล่อม

๒๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๕
นางสาวจันทร์แรม บุญประสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๖
นางสาวนุช แปนจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๗
นางปยนาฎ ศรีนวล

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๘
นางสาวปุณญาภัทร เกษรบัว

๐๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวพิมพา คร้ามมี

๒๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๐
นางสาวสายฝน มาสิน

๑๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๑
นางสาวสิริพร ชูจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๒
นางสาวสิริมาศ แก้วทุ่ง

๓๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวสุพรรษา แห้วเหมือน

๒๘/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๔
นางสุพัตตรา อินทร์เรือง

๑๙/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๕
นางสาวสุวรรณี สะอาดญาติ

๐๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาวอังคนา ทรัพย์ปน

๐๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๗
นางสาวกัญญาณัฐ คชเดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคนาคา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๕๙
นางสาวเกษมณี เจริญเยาว์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๐
นายณฐพงศ์ วิไลวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ยิมเสมียน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๒
นายณัฐพงศ์ พุกแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๓
นายณัฐภัทร ขุนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๔
นางสาวณัฐวรา เสียงดัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำสี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายธนกฤต สว่างพงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๗
นายธีรพันธ์ เรืองฉาย

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์นิม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายปลายฟา ศรีใสคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายพงศ์ธร กลินขจร

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพรธน เตชะวรรณยศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๒
นายวัชรินทร์ แตงน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๓
นายวุฒิกร นาคขวัญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๔
นางสาวศศิชา โพธิคำ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๕
นายสรวิชญ์ พันป

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๖
นายสิทธิโชค เพิมพูล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชัยวุฒิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๘
นางสาวสุพิชชา มูลพินิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๗๙
นางสาวสุพิชญ์ชา ชัยสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๐
นายสุวัฒน์ พรหมมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนูหริง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๒
นายอัตนัย แซ่ตัน

๋

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวอาลิษา เกตุสุระ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๔
นายกุลชาติ พันเขียว

๑๐/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาวธนภรณ์ คชแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๖
นายปญญา อินทิจักร์

๐๔/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวปทมวรรณ บุญเม่น

๒๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๘
นางวรรณนิภา มีประถม

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๘๙
นางสุชาดา พันธุ์ชนะ

๑๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวอรอุมา ลอบุญ

๒๒/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายกฤษณะ ฮัวะจินดา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายธราดล แก้วแดง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายกนกวรรณ อินพัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกนิษฐา กันเพ็ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกรกนก เข็มคง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงศิริพร ถินที

่ ่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงกิตติมา สารชมพู

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายกีรติ จันตรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๐
นายเกรียงไกร คล้ายขำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายไกรวิน เพ็ชรเอม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจรินทร์พร เนียมแท่น

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๓
นายจักราวุธ แก้วบังเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงจารุภัทร ใจรักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายจิตกัณฐ์ รอดวิเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงจิตรจริยา นรสิงห์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๗
นายคมสรรค์ ศรอารยกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาวจิรัชญา แก้วทุ่ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายจีรวัฒน์ เดชแฟง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณโรจน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญคุ้ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๒

นางสาวเมทินี ทับทองหลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงชนาพร จิวแก้ว

๋

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวชไมพร คำเนียม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๕

นางสาวสุจิตร์ตรา มีสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงชลลดา ไทยแสน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงเธียรทิพย์ อุ่นเหมือน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๘

นายชัชพล กระต่ายทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๑๙

นายชัยคุปต์ วงศ์แก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอรนภา แจ่มวิมล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงอริสรา ก้นอ่วม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แจ่มวิมล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๓

นายณัฏฐากร ดารารัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงณัฐกาล สิงสมบัติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๕
นายณัฐกุล ภาวจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๖

นายณัฐชนน พุทธนารายณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๗

นางสาวณัฐนิชา ทองหล่อ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขแท้
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวณัฐพร ทองสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงอารียา อรุณศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายณัฐภูมิ ติวท้วม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๒

นายณัฐวร ภาวจันทึก
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๔

นางสาวณัฐศรินทร์ พวงรอด
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ชาวนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๖

นางสาวณิชากร อินตะอุ่นวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๗

นายธีร์ธวัล รุ่งสว่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงเต็มสิริ ต้นกอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงทิพานัน ทองพรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เถือนแท้

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายธนโชติ ทิพย์บุญตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

ไคร้ยะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิพันธ์

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงสุชาดา จินบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงธิดา เกษนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๖

นายนพพร นิลจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา ด้วงมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายนเรศ เหน่งแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศัพท์เสรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๐
นายภีรณัฐ พจน์นาถ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงบงกชกร กลินหอม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายภูวนาถ ตุ้มบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๓

นายปกรณ์เกียรติ ชีวะนานนท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ รอดแล้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงปภษณี สิงโต
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงปริชญา สนเจียม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๗

นางสาวปทมา พันทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๘

นางสาวปยะรัตน์ จันครา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๕๙

นางสาววรรณวิษา เพ็งศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงพชรกานต์ หลวงแก้วสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายวรัตถ์ แก้วรัตนศรีโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๒

นางสาววริสรา ทังกระโทก

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายพัชรพล คมขำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๔
นายพัฒนวัตร์ ฟกอ่วม

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงพิชชาพร คำปลืม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชืนประสงค์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ด้วงมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๘

นายวรายุส เอียมทอง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๖๙

นางสาวเพ็ญพิชชา อะฮีร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงเพ็ญสินี ศรีนุสญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงวัลลภา คงแย้ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๒

นางสาวสุมิตรา อ้นสาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๓

นายมินทร์ธาดา มังมี

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มาคร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แย้มเขนง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงกาญจนา อินทร์อยู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงฐิติภร สีนวน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญจ้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงธวัลยา อายุวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงรัตตินันท์ เด็ดขาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงเบญจพร กันพล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงธัญวลัย เนียมสวรรค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงธนพร ฟองเพ็ชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงวีรากานต์ ฟกโต
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนใจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๖
นางสาวจิรัตน์สญาพร

เม่นเผือก
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงจิราภา สุนทรชัยบูรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๘

นางสาวภัทรศยา พรถึง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๘๙

นางสาววันวิสาข์ ออศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวกนิษฐา คล้ายขำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๑
นางสาวปรียนันท์ มังเทศ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๒

นางสาวณัฐกฤตรา สุริยะลังกา
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงจิราภา โพธิงาม

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายธนากร บุญชุ่ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายวิทยา มาลาศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงกิตติกานต์ กังสดาพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายกิตติทัต ก้อนเกตุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สอนทุ่ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายชาคริต เสือสมิง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงญาณิศา จาดสอน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงญาโณทัย แก้วถึง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงณัฐชา พุฒทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายณัฐดนัย เอียมสอาด

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธนากร หมอกมืด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายธนโชติ คุ้มมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายธรรมรัตน์ ชืนรอด

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงนันทิชา แก้วพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายพัชรพล แก้วเนย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงพัชราภา ก้อนเกตุ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายภูบดินทร์ พิทยาวิวัฒน์กุล
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายภูริพัฒน์ ทองเปา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายภูริภัทร ทองอิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายมนัสพร คุณากรธรรมกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ รวมสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงวันวิสา เขียวกิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงวาสนา เลิศม่วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายวิศรุต แสงสีแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายศุพาวุฒิ เขียวคล้าย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายสหรัฐ กระแย้ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายสุธากร เมฆเสือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

หลำภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงเบญจมาพร สาทเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงโชติมา เทียงดี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายธนดล บุญชุ่ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงปรียนันท์ ชำนาญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เขียวกิง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงพรพิมล จันทรา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายสิทธิชัย คำแหง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายอนุภาพ ต้มกลัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายธรรมนูญ ม่วงทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายสุพัฒน์ สุขสบาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๓

นายสุวมินทร์ คำลิว

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๔
นางสาวกรรวี สีสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๕

นายกิตติพงศ์ กลัดอยู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๖

นางสาวจันทนา ก้อนมันคง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายจิรพงษ์ อ้นบางเขน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๘

นางสาวฐิดารัตน์ เปลียนแสง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๓๙

นางสาวณัฐธยาน์ วงละคร
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๐
นายต่อลาภ ทัศนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๑

นายธันวา สงสัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๒

นายนครินทร์ เขม้น
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๓

นายนนทวัฒน์ สารปรัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๔

นางสาวนพเกล้า คงลำพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายนฤเบศ รอดสิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงนันถรัตน์ รอบรู้
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๗

นางสาวปวีณา เจริญทัว
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๘

นายพงศธร ธูปเรือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๔๙

นายพัชุตม์ ฝอยทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ทัศนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๑

นางสาวภาณุมาศ บุญหนุนเทศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายภูมินทร์ มันคง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๓

นางสาวมินตรา มากมูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงยุพาพร คลังเงิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๕

นางสาววัชรินทร์ อินสอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายศรายุทธ อินพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๗

นางสาวสาธิตา สังข์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงสิริลทิพย์ นำทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๕๙

นางสาวสุภัสสร ไกรกิจราษฎร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวสุภาดา บุญชาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๑
นายสุรชัย กลินลูกอิน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทรัพย์สิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๓

นายสุเมธ สร้อยสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

แจ่มใส
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๕
นายอนันต์ ปรีแย้ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๖

นายอภิรัตน์ อนุรักษ์ชนะชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๗

นายอัครพล ไผ่งาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงอาทิมา ทับทิมทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายอานนท์ ทับเพ็ชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๐
นางสาวอารยา คะเณนึก

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๑

นางสาวกมลพรรณ ดีโต
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๒

นางสาวกันธิดา แก้วพระอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๓

นายขจรศักดิ

์

สิงสนิท
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๔

นายชัยวัฒน์ พลวัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๕

นายณัฐพงษ์ มากมูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๖

นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์สิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๗

นางสาวนิราวัลย์ ดำเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๘

นางสาวพรพิมล แสงทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๗๙

นางสาวพิมพ์มาดา คำเอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๐
นายวรวัตร ทองอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๑

นายวีระยุทธ กลินลูกอิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๒

นางสาวศุภลักษณ์ มักกะทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๓

นายสุชญา กุลทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๔

นางสาวสุธาสินี ทองมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๕

นางสาวสุนิสา เทียนทัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๖

นางสาวสุปรียา หอมพิกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๗

นางสาวอนุสรา ไกรสีกาจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๘

นางสาวอรัญญา พุ่มน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๘๙

นางสาวอินทิรา พูลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๐
นางสาวอุไรวรรณ ไสวพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๑

นางสาวกานต์จิต สงสัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๒

นางสาวคนิตา รัดดาดวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๓

นายจิรานุวัฒน์ ช่อดาว
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๔

นายณัฐพล สีโพโต
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๕

นางสาวทิพย์มณี สิงสนิท
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาวนิศาชล กรแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๗

นางสาววันนิสา กลินลูกอิน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๘

นางสาวสุกัญญา สุกแท้
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๒๙๙

นางสาวสุพิชชา อินมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๐
นายอภิดล ทองชืนตระกูล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวเจนจิรา ปนหม้อ

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงฐาปนี ภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ พึงดี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายธนกฤต ชูเทียง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงมลฤดี กล่อมเกลียง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงศิริกัญญา วัฒนแพทย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ทับเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ สีนวน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายเจษฎา แต้มทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายนราวิชญ์ กลินขจร

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายพัชรพงษ์ เนียมหอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายดนุพร ปนทิม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

นาคพัฒพะเนาว์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงพิยดา เส้นเกษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายอานนท์ กาฬพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงพัชรพร สีนวน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ตูมหอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ อัมพวัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายวันเฉลิม อัมพวัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงสมพร สินจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

แต้มทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายสุรชาติ อัมพวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงเกสรา ทองอยู่
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ครีบผา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายธนายุทธ ยันเยียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายธันวา พักแย้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายบารเมศวร์ ท้วมเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายภาณุเดช ทรัพย์สิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ มีพลกิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โตมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายพงศกร สุขจ้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงวิชุดา บุญภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภัชชา ปนทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายอรรถพล น้อยกรัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายเดชาวัต จันทร์คูณยงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงเนตรนภา คำหนู
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายปวริศ หอมพิกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงสุภัสสร จินดาเฟอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายเอกชัย เงินมี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายโสภณัฐ โพธิขำ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายณัฐภัทร ใบไม้
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงสุธามาศ พุดลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายเสกสรรค์ ชูเทียง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายกฤตณัฐ สุขศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงปรานมณี ครำดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายรัฐนันท์ ดีโต
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงวาเลน คุ้มคง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายวีระ เพ็งอำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงอรนิดา เจ็กมะดัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงอัญชิสา งิวงาม

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายเนติพงษ์ โคตะมะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ครุฑเพชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายจารุภัทร แก้วแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงปานตะวัน สำรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงพิยดา ศรีโคอุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายพีรณัฐ เชือปุย

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงมิงโกมุต

่

คำแหง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงรวิสรา แก้วจีน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายวายุ พิมทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงอินธิรา บุญเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา โพธิดี

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายเอกชัย แก้วมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ทองแพง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายวีรภัทร มากเมือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายกลวัชร นาคภู่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายกิตตินันท์ สุขสบาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายบริบูรณ์ อยู่นิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงนภัสสร คงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายวรเชษฐ์ กลินใจ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ โตนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงชลดา ลิภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายดนิรุจน์ สุขสวาท

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงธนิษฐา ฉิมพาลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงนันทิตา ไม้กร่าง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายภาณุพล เซียะรัมย์

๊

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงสุณิษา สร้างการนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายสุริยา แสงทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงจันทนิภา ฉิมวิชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายมินธดา สมบูรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงสุนิษา ศรีฟา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายเขมทัต ถินที

่ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายธาราดล มันเทศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงนันทิชา ฤทธิเจ็กดี

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงปยาพัชร หาวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ยะมารอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายภูชิสส์ บางระหัด
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงมธุรดา อาจฉกรรจ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงมยุรินทร์ ตันประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ นันต๊ะยศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายวิทวัส ดีนุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายศตพุทธิ

์

ทองดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายศักดิดา

์

สุขสบาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงศิริพร ทักท้วง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายศุภชัย ส้มอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา คงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ สอนนุช

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงกิตติยา โกสาทิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ น้อยใหม่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายณัฐนันท์ บัวทองเท้า

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทองคง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ ท้วมดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายอัคนี มีเครือรอด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงกฤติกานต์ ไกรทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายกฤษฎา คงอิม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โชติศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงจันทรรัตน์ เครือเอม

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงชญานิน เพ็ชรรี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงชลธิชา เสือมัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผ่องเพ็ชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายณัฐพล บัณฑิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายณัฐภัทร บัณฑิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมหุ่น

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายดนุพล คำอ่อนดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายธรรมรัตน์ รอยประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงนนทรี ศรีนวล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงนภาพร เอียมหน่อ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงนริศรา มาเร็ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายนฤพนธ์ นวลจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงประภัสสร งามสมจิตร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงปวีณา สีโอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงพรรณศิริ บวบหอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงพรรณษา เพชรประสม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงพัชรา นวลคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ วารีรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายมณชัย พิโรฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายยุทธพิชัย พุดหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงละมัย ปนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงลักสิกา สีงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ปนทิม
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงศศิภา แสงมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงศิริประภา แก้วเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายศุภชัย อ๊อดพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุดพ่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงสายฝน บัวบาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายสิทธิชัย เสือมัน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายสุกัลย์ ทองสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงสุจิตรา มันอำ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ กัดฟก

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงสุทธาพร ปานศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงอมินตรา ผิวเขียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงเกศดา วิทจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายเอกรินทร์ บุญรอด

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุ่นแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปลัดกอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงณัฐพร เรืองฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงธนัชพร ทองเสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายธารา ไกลวิเศษ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงปรียาภัทร เพ็งเอียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงพัชรพร บวบหอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงมาริสา มันอำ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงรัตนากร ก้อนแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงสุวิภาพร นาดอน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงศิริพร จันทขาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงณัชชา  จินดารัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงสิรภัธร แดงอิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สมากร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๕๙

นายรุ่ง เพชรร้อน
๓๐/๐๕/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงณัฐธิชา ปนทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงกรวรรณ ม่วงแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงจิราพัชร แก้วจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมไหม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายธีระภัทร รอดบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปานแดง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๖

นายเอกสิทธิ

์

มันประสงค์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๗

นางสำราญ เจียมประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร ยุติธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สีขาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธนาคาร ธูปเรือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงปณิตา ชูพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายพฎาศรัย ผ่องศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงพฤทธิพร วันทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ สำรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายศรราม สร้อยสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายสมชาย ยุติธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายสราวุธ กลินลูกอิน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายอลงกรณ์ โสดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายธีรภัทร ราชนาจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายภูริภัทร รักการทำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงวาสนา โพธิทอง

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายศุกร์พโชค เอียมสนิท

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทิพวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายอรรถยา ไทยมานิตย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายภูริทัต คงคาลัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายเจษฎา คงจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงวรินทร์พร ร่วมรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๘

นายธนกฤต ฤทธิพรัด
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๘๙

นายวรวุฒิ นาโตนด
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๐
นางสาวพัชรี จันสิงขรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๑

นางสาวนิภาพร จันทร์ผึง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๒

นางสาวณัฐพร หล้าเซียงของ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๓

นางสาวพรชิตา ออมสิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๔

นางสาวพรพนา ออมสิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๕

นางสาวภัทราพร อินเลียง

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๖

นางสาวเนตรนภา กระต่ายทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๗

นางสาวชลธิชา เกตุแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๘

นายภูมิภัทร ภุมรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๔๙๙

นายทักษ์ดนัย แก้วแสน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม วัดขุนนาวัง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายบุญสม ทองอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายอมฤต อินเลียง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายธีรพงษ์ ชนะงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงวนิชชา นาแปน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายมารุต อำอิม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายภูเบศ นิมคำ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประภูชะกา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงณริพร คำชู

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงนำมนต์ ปนแสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงมุธิตา ทัดปอย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงวาสนา เจียมเริง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงสิริกร บานชืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงสุภัสร แก้วจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงศศิธร เก้อขัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงอภิญญา เพชรโต

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงอุนรานี แก่นลืม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แก่นลืม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายรัชพงศ์ บุญคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายกันตนพ แก้วนิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ไลท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายนาราภัทร ขำแย้ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทับเอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงสิรกัญญา คำชู
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงอดิภา บุรานผาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ กลัดล้ด
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายณรงศักดิ

์

สระทองคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายณัฏฐากร ทรัพย์เมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงแสงตะวัน โตอ่วม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงปณัฐดา บุญคง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายโตมอญ สมศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วัมนะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงนริสรา นาคะเมฆ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงสมปรารถนา

อินตะปกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงไอยดา เตจะนะตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายภูมิน เนียมมนี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงนันทพร เสริฐสงัด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันทะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายวิทยา ยาตรา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดุสิดาราม วัดบึงภูเต่า  

สท ๓๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ จูทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายกิจติชัย อินทร์ลับ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายจิรายุ พุ่มพวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงแพรวนิจ เดินจร
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงปฐพร อินทร์ลับ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันทร์แดง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงฐิติพร ประถมอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงปญญาพร วังเสนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงปณิดา ปานดำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงอริยา นาจุ้ย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงณัฐวดี ทองอ่อน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวสุดารัตน์ แก่นศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายวีรพันธ์ อินเลียง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายธีรเดช กลินนาค

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายโชคชัย อินเลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงธิดา ค้าจันทร์เจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายธีรุตม์ คำสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายมารุต โททอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายธัญพิษฐ์ รัฐมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายนรัตน์ แตงทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายหรรษา น้อยมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายชาญณรงค์ ผ่องใส

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ บ้านกล้วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายณัฐฐากร ขันทองดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายอัษฎายุทธ อินทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ย่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงนันทกร มาน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงสุภาพร ปานโต

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงอุษมา ไกรรุ่ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงรุ่งฟา เทียนอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงนุจรินทร์ โมกมัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงดวงกมล เจาะจง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายณัฐกานต์ หาญเชิงชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายโดม โตประคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายเทพทัต โตนด
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงนาราภัทร พรมโลกา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงปทมา โตนดทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๗

นายภิญโญ เวินขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๘

นายจิราพัชร วงศ์ปญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๗๙

นายอทิตยา มันศักดิ

่ ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๐
นายธีรภัทร์ ดวงพร

๒๔/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๑

นายสมบัติ เฟองคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๒

นายธนกฤต อรรคนิต
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๓

นางสาวชนัตตา เศรษฐกิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๔
นางสาวพัชรินทร์ มิรินทานุช

๑๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๕

นางสาวบุษกร เจริญศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๖

นายสุทธิพงษ์ หลำชู
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๗

นางสาวกิตตินันท์ อินเลิศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายปยะพล คำหล่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๘๙

นายณัฐพล อินทร์แก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๐
นายจิรายุ โพธิบัลลังค์

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายอัษฎายุธ จีนใจเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายภีมเดช ปราณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายรัตนชัย มะลานันท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายสุภาพ แบขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ถาวร
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายมนัส คำไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายสานิตย์ บดีรัฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายอธิชา แสงมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสงพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพชรพล อบเชย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงอรัญญา พันมะวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงกัลยากร บุญสอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงชนาพร ศรีวัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชรินรัตน์ สุภาโย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ สุขดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงรัชชิดา หลักหลวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงประนัดดา ต้นโชค

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงวิชุดา ส้มแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลอยทุ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงนำฝน ยวงหิรัญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงเปรมฤดี ขวัญเมือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงพิจิตตรา กลินนาค

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงเมษยา ชูแผ้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงสุมิตตรา บุญเยียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงวรรณิดา หอมรืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงสุนิสา เดินจร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงกลิกา เหมม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา มุกดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงชวกร เมฆี

๑๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงรัญชนา เกสร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงวาสนา สิงห์ลอ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงปวีณา สีจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ กีรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงนิศามณี บุญดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายศักดิขรินทร์

์

ทองอินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศรีชมภู
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายธีรดนย์ มุกดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงกนกอร จับขำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงนภวรรณ หอมรืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงกฤษฏา สุขกล้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงกฤตเมธ สวัสนุช
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงวีรภัทร จันแดง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงสาวิกา ขอนทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงรัชนีพร ฟกรักษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงธันยพร แย้มพลาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พรมสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายศรายุท กันวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงศิริกัลยา วงษ์ไทย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงเพชรลดา เรืองวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงสิริมนต์ วงษ์ยี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงพรรณภาษา อัดพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงกนกพร แก้วปา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงกมลชนก เชยเกลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายกิตติพล กำจัด
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ คำนึง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เติมประชุม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงติมาภรณ์ ทรัพย์แย้ม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายธนวุฒิ วงศ์หล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายพงศกร สิทธิคำฟู

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายพลวัต วงศ์เวียน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขสบาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายสมพล กิงเพ็ชร

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายอนุรักษ์ ธนะวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายอภิเดช สิทธิคำฟู
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายธรณินทร์ บุญเปง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงธัญจิรา เนืองอุดม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

จอมคำสิง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ วงเวียน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๐
นายมฆวัน แสงสว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ เทียบตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ การะบุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงอนิสชา คำเสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๔

นางสาวจุฑามาศ พูลเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๕

นางสาวปนัดดา แว่นฟา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๖

นางสาวระวิวรรณ ไขแจ้ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๗

นางสาวสกาวเดือน ใจดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๘

นางสาวอังคณา สินประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๖๙

นางสาวเยาวภา อ้ายวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิรัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงษ์ปญญา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงเปรมมิกา วงใจมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายกฤษดา อภิโล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อะเวลา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายกัมปนาท จันทร์ช่วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๖

นางสาวกาญจนา ลักษณะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๗

นางสาวจรรยารัตน์ ขำตัง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงชลิตา อินทร์น้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๗๙

นางสาวนริศรา ทรัพย์เพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๐
นางสาวปาริสา ค้อมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๑
นางสาวภัสสร อุปานันท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๒

นายรัตนชัย บุญคลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงศิรินยา แย้มเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๔

นางสาวสุวัฒนา บุญธานี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๕
นางสาวเภาวณา บุญธานี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๖

นายพงศธร ยอดทัพ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๗

นางสาววิมล เผือกเปย
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๘

นางสาวสลิลทิพย์ กันหาเรียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๘๙
นางสาวสุธิมา สมพรมิตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาวสุนิสา แสงไชยา

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๑

นางสาวเมธาวี เพ็งมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๒

นางสาวกมลวรรณ ด้วงหอม

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๓

นางสาวชลธิชา ชูสงฆ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๔

นางสาวปรางสุดา ศิริภักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๕

นางสาวปราณี มุลณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๖

นางสาวมณีรัตน์ แสงทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๗

นายวรเชษฐ์ มันเหมาะ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๘

นางสาววัชรินทร์ จันทร์นา
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๖๙๙

นางสาวสุพรรษา ทองกลำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๐
นางสาวอนุสรา ทองงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๑
นางสาวเกวลิน รักอาด

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายชาญยุทธ กุลน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายธีระรัตน์ ลับแล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงมลทิรา ซุ่นบุญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายศุภณัฐ เหลือลา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายสรยุทธ แสงศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงสวรส เข็มคง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงเตือนใจ บุรีนนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ธุระยศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ บรรทมจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงรัญชิดา ไชยนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๒

นางสาวศิริพร แสงสว่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงสิรินทา สินทัพไทย
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๔

นางสาวเรืองฤทธิ

์

นนธิสอน
๐๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายนัฐพงษ์ สีมารักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๖
นางสาวอริศรา พลนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๗

นางสาวอมรรัตน์ แหว่นพรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๘

นางสาวพันธ์พร โทพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงศรัญญา เกตุพุฒ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายนที อุ่นกาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์อุดม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงปณิดา พรมณาเวช
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงปรียดา พวงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายศุภกิจ อิมเพ็ง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แตงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงปยะฉัตร น้อยปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงรัชนีกร โทนบำรุง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงสิริมาส เทพนิมิตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เทียมแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ พารุ่ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ สร้อยสุวรรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงนิษิตา เชือโฮม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายพงศกร ใจมูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายรังสรรค์ ฤกษ์ดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงวรรณรดา บุญประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ มาประกอบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงวริศรา ทรวงประเสริฐ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงวิภา รุ่งเรือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี ปยนารถ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงวิลาสินี พระบรรเทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงวีณา เลิศพิพัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงศศินา แสงเหลือ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงศศิมา แสงเหลือ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงศิรินภา หอมหวาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงศิวพร หารสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายหาญ โฉมหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายนวพล มีสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ จันทร์สุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงพัทธมน ขำมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายพิชัยยุทธ ปนงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงมัณฑนา โตรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายสุจินดา มิงขวัญ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงเกศกนก เมืองแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงฌัชชา ชาวดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายณัฐพล ทรงผะไทย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงธนัชชา สมดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฉัตรธง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายอภิวัฒน์ บัวเข็ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายอานันท์ สุริยะปอ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ นัยนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แปนมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๓

นางสาวจุฑาพร พันธ์จันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

สายบัวต่อ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๕

นางสาวกมลพรรณ หนุนทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๖

นางสาวธวัลหทัย บรรดากาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๗

นางสาวธันยาภรณ์ อุทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๘

นายธีรภัทร์ คำพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๖๙

นายธีราวัช แก้วถม
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๐
นายพงษธร ชนะประโคน

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๑

นางสาวพรรณิภา ฉัตรแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๒

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ งามบุญปลอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๓

นางสาวรัชตะ หาญกาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๔

นายราชัน ชักนำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๕

นางสาวรุ่งนภา พาหล
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๖

นางสาวสุภัทรา ทองเทศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๗

นางสาวอภิชญา ค้อชากุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๘

นางสาวเกศราภรณ์ โลยสูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๗๙

นางสาวเจนขวัญ อินทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายณิชากร สินปรุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทร์บุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงพรศิริวรรณ ธรรมราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงศุภาภรณ์ เงินโพธิกลาง

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายกฤตวิทย์ อุตตะโม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายกฤษนัยต์ ภูทวี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์ยะลา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขวัฒน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงนภาพรรณ โพธิศรี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทัศนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายภัทรพงศ์ เลือนลอย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายภานุกร อาจหาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงวรัญญา แสนคำสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายวัชรพงษ์ เนตรพริง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายศุภชัย ครุฑจับนาค

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ทัศนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายธรรมรัตน์ บุญทิม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทนันไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย สิงห์สนิท
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงพัฒริยา กรรณิการ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายอัศวิน ชำนาญ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงกนกพร ยิมจู

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ พิกุลทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายธีรภัทธร์ ครุฑน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายพงศกร เพลินทรัพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิมล คำยวง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงมนต์ธิตรา ยาใจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายสุธิพร รำลึก

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ขอสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายอนุชิต คุ้มภัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายอมรเทพ โกสินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงนฤมล บุญเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงกนกพร ฉลวย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคนรินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายพงศกร กลินหอม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงพิมพ์อร แสงรอด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ กระทง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงวิมุทรา อินทร์ศวร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายเฉลิมพล แพรปราณีต
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายชนาธิป สืบทัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกนกอร อ่อนละมูล

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงจุรีรัตน์ อยู่สุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงชนาพร เพลิดเพลิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ขอผล
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๔

นายชัยพร ศรีทรง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ขุนนิล

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงธนัชชา กรอบทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงนริศรา ทักษิณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงปณิตา อังชัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงปทมาพร อังชัน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงปาณิสา แก้วไทย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงปานนภา พุ่มโต
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงพนิตา ยอดพยุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายพันธกานต์ เกตุแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายมินทร์ธฎา มิงมิตร

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายรัฐพงษ์ คงคา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายวรายุ มณเทียร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล ทิมภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงศิริวรรณ มีใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงสุพัตรา ฉายวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายสุภาพ ถนอมกาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายหฤษฎี เขียวบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายเจษฎา เปงยาวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๓

นางสาวทิวาพร ประกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงนภาวรรณ คาดหมาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๕
นางสาวพลอยพรรณ แจ่มบุญชู

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๖

นางสาวภักจิตรา เจือยแจ้ว

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๗

นางสาวรัฐติกาล หัตถี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๘

นางสาวรุ่งลาวัลย์ ยิมเยาะ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๔๙

นางสาววรรณิศา อาธิวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงศศิภา ทิมภู

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๑

นายอนุพงษ์ เจริญทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๒

นางสาวอารียา เถือนถำ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๓

นางสาวเปรมสุดา มณเทียร
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๔

นายจีรศักดิ

์

อาจารย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๕

นายชนะพล ยิมเยาะ

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๖
นายอนุสรณ์ ลอยสายออ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๗

นายเขษมศักดิ

์

ไชยวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๘

นางนิรามัย มันหมาย

่

๑๗/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๕๙

นางสาวศรัณย์พัทธ์ พิพิธทอง

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายกันทรากร ขอสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายณัชพล แก้วสีนวล
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายณัฐพล คำบาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เปยชู

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายธนพล ชืนชมกลิน

่ ่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายธรรมรัตน์ พร้อมญาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงธารินีย์ ม่วงเย็น
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ พร้อมญาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายปรเมศร์ สมหวัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทรัพย์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เกิดพูล

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายสุรชาติ เพ็ชรเอียม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายอานนท์ แย้มอำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายจตุพร อ้นด้วง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายจตุภูมิ ปานบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงจุฑามณี เกษกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายปยะวัติ ญาณปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงมณฑิตา ยอดยิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา มีบุญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงวันวิสา แดงจา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงวัลลี ธุรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายศตวรรษ ยงยุทธ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายอาชานนท์ ยงยุทธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มะตะบอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายพลพล เดชกำจร
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายวีรพล คณานิตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงอรปรียา คุ้มครอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๘

นางสาวสุธีรา วัฒนาอุดมวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงกัญจนพร ปลุกเศก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายกุลโรจน์ ตระกูลสง่ายิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

ขวัญวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายจักรพรรณ์ หม่อมศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงฉัตรพร ฉิมพลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายชญานิน แอนรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงฐิติมา ประสพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุดดามา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายธนกฤต มิตรลักษณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงนิชารัตน์ ประสมวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงปรียาพร น้อมเศียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงปวริศา แก้วผลึก

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงพนิดา พึงหวาน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงพัชริยา น้อยการุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ หม่อมศักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายศิริรักษ์ ผิวผุด

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายสุธี แผลงศร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงอัญชิสา มีแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ปนศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายชัยชนะ ผิวแดง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายทิเบต ผิวผุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายนาวิน ปานดำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงนุชนารถ แย้มขำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงพรพิมล กระดิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงภาวิณี นัคสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายรณชัย ประสพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เคยทำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายวนัสบดี วารี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงวรัญชลี วินทะวุธ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายวรากร ผิวเหลือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายวรโชติ ครุฑน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายวายุ ประสมวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงวิกานดา อุดมสิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายวีระพงษ์ สร้อยบวบ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ สีนาค
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เดชยศดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายสิริชัย เหมันต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงสุภกานต์ ประจง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายไพรวัลย์ ประชัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กาฟก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงประอรรัตน์ นพบรรลัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงวิภาวดี เกือกูล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงอนัญญา แจ่มแจ้ง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ บัวหลง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายจตุรนต์ ทะวัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงณัฐการณ์ แสงทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงธีนิดา เทียงตรง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายธีระภัทร ทะวัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายนเรศ เจริญไว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายปฏิภาณ เทียงตรง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายสุทธิภัทร ทิงชัว

้ ่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงกนกพร งามแก้ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ใจตึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุดมลาภ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงฟาใหม่ นนทธิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายวีระชน จริตงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายสงกรานต์ ใจตึก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา จิตสำราญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอาจารี ทรัพย์สืบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวลระลึก

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายจักรพงษ์ หาญณรงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายชญานนท์ มีโชคชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายชลธี กาวีอ้ายรุ้ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายชัยภูมิ วงค์กองแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ สารกรวด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายธนกฤต หอมชืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงบัณฑิตา หาญณรงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงพรนภัส ประชัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายภัทรภณ จิตท้วม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุณิชา ปราศรัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอธิชา อาดูร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดนตรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงนันทินี ถุงแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงพัชรา ดงดอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงยาหยี บุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ แก้วโม๊ะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ มาเปง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงลลิตา เรืองขำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายสิทธิพร เถาวัลย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ยิมเยาะ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงดวงพร ระเริง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงธิติมา เย็นคงคา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงบรรจบพร นุภาพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงปาลิตา อาจสูงเนิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงพันทิวา แก้วสาสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายรัตนะ ไฉนหนอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายสราวุฒิ มีใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

คำปราชญ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สิริโชค
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงอิษฎา สิทธิ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงปยะพร สาระรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงวรรณชนก ประดิษฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายนันทวุฒิ แต้มครู
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงนารา พุ่มกลับ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ ทุยพูล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงวราลักษณ์ ลักษมีวงศ์วานิช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระปรางค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ อุบล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงธนัญญา อ่อนละมูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงปยวรรณ ยิมเยาะ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ถนอมรัก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายวรินทร์ ภุมรินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงสรัลชนา พิพิธทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงกนกพร สีกาวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงกันตยา พรมโม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงทันทิมา จันทร์แก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายปริญญา ปญญาทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ปาวัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ออมทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงจิตราภรณ์ หล่อหลอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุรินทร์ทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายธนากร จันทร์แก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงนริศรา พลไกร

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายนิติพงษ์ น้อยปวง

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายพงศธร ศิริสังข์ไชย

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงรัชนี น้อยเขียว

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงลินดา ช่างไชย

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงวิจิตรา พุ่มจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอนุชา ลับเนตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ รอดใหม่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๐๙
นางสาวพิชยา แคว้นไธสง

๑๖/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๐
นางสาวนฤมล คาถา

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๑

นางสาววิภาวรรณ กันตี
๒๗/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายณัฐวัช บัวนาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงปยะวรรณ อินทรมาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงศศิการณ์ เทพวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงจิดาภา โหลทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ขุนใจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายณัฐกานต์ พงสะพัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงณัฐวิภา แผงดัสกร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายพิริยพงศ์ คงทวี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ แช่มมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายสรยุทธ ปรีการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ศรศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายชัชวาล ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา กิงแก้ว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงประภาสิริ สินนาค
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายพงศ์เทพ นิมรอด

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงพลอยนภา พลคล้าย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงรรินดา จันทร์คำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายรัชภูมิ รอดเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงรัตติกาล มันจอง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงวลัยพร ศรีแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงวิมลวรรณ สุทธิชาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงศศินิภา โตสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล โตสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายสวรรค์ กำเนิดเสนา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงสิริกัญญา จันทร์ทิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายสุธิกมล โตสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงอภิญดา โตสี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายเจษฎา ชูสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ภู่แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายอนุเทพ มิงรวยทองอยู่

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายธิติวุฒิ แปนสวน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงเกศินี จันตรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายจิรายุ หมืนสิน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงชาลิสา คุ้มสา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงพร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายนพรัตน์ อะโนดาษ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายสัณหณัฐ ทรัพย์ประมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมจินดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุฒฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงกิติยา ศรีมาลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายคมสันต์ จันทร์อินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ อัครบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงชนิกา พุ่มกลับ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายชลชาติ พรมจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ตุนก่อ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายณัชพล สุขสำราญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร วงพล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงทักษิณี เตทุ่ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงทิพภิมลย์ บัวปอม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทองนาค

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายธนวันต์ เกิดสิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายธนายุต อาจอาษา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงธีนิดา บุญเสริม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงนฤมล อ่อนจิว

๋

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงนฤมล เหลือผล

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายนิฐิพงค์ รอดฉำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายบูรพา บัวกล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายปฏิพล สุขดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปรียา ชูจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ ยศรุ่งเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายยศพล เขียวมงคล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงรจนาภรณ์ สุ่มมาตย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงรสริน กลินจันทร์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวทันยา แก้วมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายวิชชากร สุขแจ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายวิทยา แซ่หลิม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงวิราวรรณ ศึกสงคราม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายศุภชัย ภู่เอียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ หอมชืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองบาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายสุขิตกุล หาญครุฑ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เซ็นหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงสุนีย์รัตน์ จันทนาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายสุรินทร์ กุนสอน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงสโรชา ผู้ผ่อง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงหัทยา ดวงวิไล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกตุขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายอรัญ ฟกเถือน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายอัครวิชญ์ พูลลาภ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ น่วมเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายเกรียงไกร บุญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๓

นายเดชาวัต เกตุขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายเดชาวุธ จันจีน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงเหมือนฝน ไฝชอบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายโรจนรัตน์ อินหล่อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายไกรวิชญ์ นาพัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงชลธิชา รัตนวิชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรัพย์จี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายนรรถพงษ์ ท้วมพันพงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายนันทวัฒน์ จันจีน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงปลืมใจ

้

ไพโรจน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงปยะดา ถิตย์แสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงอธิติยา เงินทุ่ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงอาริสา แดนนาเลิด

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงสุรีย์มาศ ท้วมพันพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๗

นางสาวขวัญมนัส เขียวสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายชัยพร ดอกไธสง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายธวัชชัย ศิริประโชติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงยุวภา ทับจ๊อก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายสุทร พรมชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๓

นางสาวสุธาสินี อินทร์จันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๔

นางสาวสุภาพร เกิดปอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุมาลี แจ่มศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสุวิภา จิวใด

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายอนันตชัย อรุณวิง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายอนุวรรตน์ มาตเรียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญญา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงเกวลิน ประจง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๑

นางสาวแสงวารี เสาร์แบน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายกิตติชัย อินทรภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงเกศรา บุญเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แม้นเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงมาริสา เกตุบำรุง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงวาสนา สันหะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ คชมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๘

นางสาวอัญชิษฐา นาคผสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ มาลัยหวล 
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิดี

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายภูริทิศ มัจฉิม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายณพลชช จำปาทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายวรพงศ์ เอียมทอง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายอนุพงศ์ นาคน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงณัฐวราภรณ์ ศรสี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงสุภาพร อินทะมาลัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายปรเมษฐ์ พร้อมมูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงรวีวรรณ บุญชู
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายรัตนชัย หินอ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงวนัชพร โพธิจักร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๑

นางสาวเจริญศรี แผนนรินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๒

นางทัศนีย์พร ไชยโย
๐๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๓

นางสมพร อาจนนท์ลา
๐๒/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๔

นางศิริพร
อาคารรัตน์วรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๕

นางอำพร พาสี
๐๒/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๖

นางกาหลง โตแหยม
๐๗/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๗

นางรัชนี เมธาวงศ์
๑๖/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๘

นางวันดี ปาณะดิษ

๑๖/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๔๙

นางยุภา ช่างทำ
๒๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๐

นางสุพัฒน์ตรา พัฒนอุตสาหกิจ
๐๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๑

นายนิทัศน์ ชูเชิด

๒๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๒

นายธนายุทธ เรือนมูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๓

นางสาวนิชชาวัลย์ ประสาท
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๔

นางสาวชนาพร จันทร์มณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๕

นางสาวสุภัสสรา ศรีชู
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๖

นางสาวณัฐสุดา โคเกิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๗

นางสาวณัฐวดี หมวกละมัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๘

นางสาวสุภัทรตา ลาโภ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๕๙

นางสาวธมลวรรณ คำมูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๐

นางสาวปาริฉัตร ชูกำลัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๑

นางสาวสุมลทรา พ้นเวร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๒

นางสาวนัทฐิณี เขียวสีห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๓

นางสาวปาณิสา ต่ายเพ็ชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๔

นางสาวพราวตา มันคง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๕

นางสาวหทัยชนก บุญอภัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๖

นางสาวนภัสสร สุขวาณิชย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๗

นางสาวจิราภรณ์ ขุมเพ็ชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๘

นางสาวยลธิดา จุลเกตุ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๖๙

นางสาวปนัดดา พึงมีสุข

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๐

นางสาวศิริกัลยา ราชดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๑

นางสาวปยฉัตร เตือนสติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๒

นางสาวกนกวรรณ พิพิธทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๓

นางสาวพรพิมล บานแย้ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๔

นางสาวสุทธิดา บานแย้ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๕

นางสาวธมลวรรณ จีนาวุฒิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๖

นางสาวพัชรา หาญกาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๗

นางสาววรรณพา พูลรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๘

นางสาวเจนิสตา แสงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๗๙

นางสาวณัฐณิชา ต้อนไล่
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๐

นางสาวรสริน ใจมิภักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวสโรชา ยิมนรินทร์

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๒

นายนนทกร คงกำเนิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๓

นายพงศกร ทิพย์ยอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายธนัชดิศย์ ขำสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายสรวิชญ์ รัดกุม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงนัณธิชา ซิมประเสริฐ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงรณภัทร สาหนู

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงธนัญญา บุญสม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงณัฐธชา ด้วงหรุ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณกูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ เขียวสีห์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงมัณฑนา ปนทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงมยุรา เตือนสติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงนันทวรรณ ผันผาย
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ลอยมณี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงพัชราภา วิจิตรวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายวุฒิชัย ยอกร
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายวิทชัย ประหวัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงมนัสวรรณ เตือนสติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงวิรัญญา แก้วเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

นาคเหนือ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายธาราวุฒิ ทิมทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ มวลคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วสะแสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายประพันธ์ ประมาณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๖
นายทวีชัย ต้อนไล่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายกิจจานนท์ บานแย้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายทรงวุฒิ มาท้ายนำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงอุดมพรรณ รวบรวม

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายจินดา มันหมาย

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงวริษา สุขกล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงนริสรา อดิภาภรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายทวีชัย ขันแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายณัฏฐชัย เขียวหวาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา ชมโฉม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงอาริสา ชืนชอบ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ชาวกันหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงนฤมล ดารดาษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงนาถนภัส เมฆตานี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงสุทธิดา ปตาวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงวิภาพร จันทร์โย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงเลิศฤทธิ

์

พิศดาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงสิณี พวงขจร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เทือกตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ รู้สมัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สมมะโน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายนพณรรธ์ ชาญโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงอัญชิสา พุ่มโต
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงชรัญประภา รักษ์อารี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงพิพรรธกมล พลเหิม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงวันวิสา เม่นเผือก
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงภัคจิรา วันทัพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

คงมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงชาลิสา พุ่มเนตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงภัทรธิดา กรองใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงสุธาสินี ดีล้น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปานทับ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เจริญศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงภัททิยา สุชสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงพิยดา พุ่มชบา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๑
เด็กหญิงธนัญญาพร เต็งโรจน์นภาพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงณิพัทธา อติชาติมณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงชัญญานุช นพคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ปรอดครบุรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธนาธิป ลำดับ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายปุณณภพ ไพโรจน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงประภาสิริ ไถหว่าน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงนันทิชา ยกจำนวน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายอัครพล แช่มชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เตจะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปราศจาก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงจันทิมา บรรทึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ราชหลวง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงขวัญใจ จันทะวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงธัญชนก แฝงชมพู
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงจิรราวรรณ พูลล้น
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงสิรินภา บุญมีจ้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงสันติพร ปดตาสาโต
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงณัฐชา บุญสาคร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๑
เด็กหญิงประกายทิพย์ ยกย่องประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงรัตติมาพร วังคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงบุญญกานต์ ประดิษฐ์ทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงณัฐธิชา สุขเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงพาฝน ทองขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา พลรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงสุภารัตนย์ แจงปอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปรากฏวงศ์
๐๑/๒๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงกุลธิดา สัตตพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ชูกำลัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสว่างอารมณ์  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๑

นายลอย จันทวาด
๐๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๒

นายนเรศ บุญดิลก
๑๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๓

นายสมจิตร บัวรุ่ง

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๔

นายอุดร อยู่สุข
๒๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๕

นายถิรพงศ์ สิทธิกลม
๒๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๖

นายสกล พงษ์ประพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๗

นายสุทิน นวลมัย

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๘

นายลัทธพล เทือกคำซาว
๑๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๗๙

นางสาวสุทาทิพย์ เทพคำ
๓๑/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๐
นางสาววรากานต์ ศรีวิชัย

๑๓/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๑

นางรักชนก เขียวมรกต
๐๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๒

นางศิริลักษ์ เทือกมัน

่

๒๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๓

นางสาวรัตนา แก้วตา

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๔

นางนิตยา เอกพล
๒๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๕

นางสาวสมหญิง สุติราช
๐๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๖

นางสาวสุนิศา ประกัน
๒๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๗

นางสาวนงลักษณ์ อังกาบ
๒๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา ซอกผา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายจักรภัทร ประสมวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายรัญชน์ ศรีทัศน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงปยภรณ์ กันจีนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงพุทธวรรณ ระเริง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เวียนระวัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงรักษิณา เถอะจ๋า
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงชญาฎา เขียวสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกุลณัฐ แย้มขำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ กองช้าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุขจิรัตน์ เรือนเพ็ชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงอิงภลักษณ์ สุพรรณโมข
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๐
นางสายพิณ โพธิบัว

์

๑๒/๐๕/๒๕๒๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงวนิดา โชติช่วง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญญะประโชติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงวรรณชนก สุวรรณโชติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงธนัชพร จงรัก
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงปาจรีย์ จะแจ้ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๗

นางสาวพนิดา ปราศจาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๘

นางสาวสุธาสินี พิพิธทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๐๙

นางสาวฉัตรธิดา ฉลวยงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๐

นางสาวศศิกานต์ เขียวสี
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๑

นายอัษฎาวุธ เทพาภูมิ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๒

นายวายุ เพ็งสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๓

นางสาววรินทร นิรชล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๔

นางสาวธนัชพร ปรารถนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๕

นางสาวนริศรา ยิงรู้

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๖

นางสาวจุฑามาศ สุขกล้า
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๗

นางสาวเพ็ญนภา หาญกล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๘

นางสาวรุจิรดา ประสมใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๑๙

นายศุภณัฏฐ์ เพิมศักดิ

่ ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๘ / ๔๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๐

นางสาวนริศรา ผิวแดง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๑

นางสาวจิณณธิป โชคชัยพาณิชย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๒

นายวงศธร วงศ์เทพนิวัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๓

นางสาวนุชจรีย์ สุวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๔

นางสาววัทนวิภา อำพันภาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๕

นายสุรธัช อ่อนละมูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๖

นายวีรภัทร ม้วนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๗

นายเกรียงไกร เวลุวรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๘

นายอธิภัทร ยวงแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๒๙

นายจิตรติ สุขใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๐

นายภาณุวิชญ์ ภูมิวัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๑

นายปยสินทร เปรมจิต
๑๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๒

นายวุฒิชัย ประดับ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๓

นายวิษณุ เมาลิกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๔

นางสาวกมลวรรณ บำเพ็ญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๕

นางสาวพรประภา จีบทับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๖

นางสาวรุ่งฤดี สุขกล้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๗

นางสาวสุนิสา จีนเลียง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๘

นางสาวลักขณา ไกรทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๓๙

นางสาวอาทิตยา สุวรรณทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๐

นางสาวณัฐวดี ถาเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๑

นางสาววราภรณ์ อินมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๒

นางสาวกัลยารัตน์ บุญยืน
๒๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๓

นางสาวอินทิรา เกิดอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๔

นายสุรเดช พรมเสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๕

นางสาวปยธิดา แซ่เตียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๖

นางสาวสุชานันท์ นาคขำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๗

นางสาวศิวพร จงแจ่มฟา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๘

นางสาวขนิษฐา คู่ควร
๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๔๙

นางสาวทิตยา ไถหว่าน
๓๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๐
นางสาววรรณพร พิมให้ผล

๐๕/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๑

นางสาวณัฐนรี พูลรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๒

นางสาวขวัญกมล สวัสดิมงคล

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๓

นางสาวจันทิมา กังวาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๔

นางสาววันทนีย์ ศิริเวช

๑๓/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๕

นางสาวสุภาวรรณ รจนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๖

นางสาวสโรชา หลักไหล

๑๓/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวสุวรรณ พูลเพิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาวสายฝน ศรีนุช
๒๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๕๙

นางสาวภัทรวรรณ ทำสวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๖๐

นายวิษณุ แกมนิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๖๑

นายพิริยกร โพธิขาว

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๖๒

นางสาวจารุวรรณ นานคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๖๓

นางสาวศศิประภา ไทยบุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๖๔

นางสาวบุณยนุช ประมวล
๐๒/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

สท ๓๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวผกามาส สุขแดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

วัดหนองโว้ง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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