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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุโขทัย  ภาค ๕

ส่งสอบ ๕,๒๓๕ คน ขาดสอบ ๑,๑๐๔ คน คงสอบ ๔,๑๓๑ คน สอบได้ ๒,๘๘๒ คน สอบตก ๑,๒๔๙ คน (๖๙.๗๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นางกันทิมา งามชัยชูสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายเจษฎา อยู่ปอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายพีรพงษ์ เทียนพรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

ฤทธิเรือง

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มณีโชติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แช่เหล้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงภัสราภรณ์ บัวงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงอรจิรา เดือคำ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพิมยดา เขียวขำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงชวรา อารีรัก

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงภัคจิรา สืบทายาท

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงรัชดาพร อรุณวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ หลำภักดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงสุทธสินี ผูกอ้น

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงวีรยา คงสำราญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุกายะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) กระชงคาราม  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นายกฤษฎา เกิดปอม

๐๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นายกำพล เดชพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นายกิตติณัฏฐ์ ศักดิสกุลพงษ์

์

๒๕/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๐
นายเกียรติศักดิ

์

อุ่นใจ
๒๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๑
นายโกเมศ แตงคุ้ม

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๒
นายคมสัน พยม

๐๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๓
นายจรัญ อวยพร

๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๔
นายจิรเดช อยู่พุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๕
นายจิรวัฒน์ แก้วศรี

๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๖
นายจีรเชษฐ์ เฉือยพุก

่

๓๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๗
นายจุมพล แซ่ซิ

๑๖/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๘
นายเจษฎา คงผึง

้

๒๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๒๙
นายเฉลา คำคุ้ม

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๐
นายโชคชัย สิงห์คำ

๐๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๑
นายญาณวรุตม์ วราโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๒
นายดาวเรือง ผึงสุข

่

๑๗/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๓
นายทวีป มาคำ

๓๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๔
นายธนภัทร์ มิงมงคล

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๕
นายธีรยุทธ บุญภู่

๐๓/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๖
นายธีรศักดิ

์

นิมอนงค์

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๗
นายธุรกิจ จ้อยพิณ

๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๘
นายนราวิชญ์ ทับเงิน

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๓๙
นายนัย ดิษสินธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๐
นายนิพนธ์ รัชพงษ์พานิช

๒๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๑
นายนิรัตน์ ม้วนอำ

๑๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๒
นายนิวัฒน์ ดิษฐ์ทอง

๒๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๓
นายบุญสม มันรอด

่

๓๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๔
นายบุญเสริม มีสอน

๒๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๕
นายประภาส แสไพศาล

๒๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๖
นายปราโมทย์ เอียมจริง

่

๒๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๗
นายพงศธร ผ่องทอง

๐๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๘
นายพรชัย แย้มแขนง

๐๔/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๔๙
นายพลวัฒน์ เอียมประพันธ์

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๐
นายพัชราวุธ เชืออำ

้

๒๙/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๑
นายพิชายุทธ เหน่งแดง

๑๘/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๒
นายพิเชฐ แกล้วกล้า

๒๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๓
นายพิษณุ ขันทวิชัย

๐๓/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๔
นายไพรัช สอนโต

๑๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๕
นายภณปกรณ์ ไชยสอน

๑๒/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๖
นายภมร จันทร์ใบ

๒๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๗
นายภูมิสวัสดิ

์

นิมรองนาม

่

๑๓/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๘
นายยงยุทธชัย อุปมายันต์

๐๓/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๕๙
นายรังสรรค์ จันทุ่ง

๐๔/๐๖/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๐
นายรัฐนันท์ ฉำก๋ง

๐๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๑
นายฤทธิเดช เกตุอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๒
นายวสัน อยู่นาค

๐๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๓
นายวัชระ ลายพาก

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๔
นายวิรัชต์ มันประสงค์

่

๑๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๕
นายวิโรจน์ เหล็กหล่ม

๑๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๖
นายวีรยุทธ จันทร์นวล

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๗
นายวุฒิชัย ศรีเนตร

๒๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๘
นายสมบัติ ขาวสอาด

๒๘/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๖๙
นายสมปอง มีล้อม

๐๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๐
นายสมภพ เพชรรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๑
นายสมศักดิ

์

เม่นเผือก
๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๒
นายสิริวัฒน์ แมลงภู่

๑๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๓
นายสุทธิพงศ์ ลีรักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๔
นายสุเทพ จอมดวง

๐๑/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๕
นายสุธา ลาภเวที

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๖
นายสุรเชษฐ์ ทองคำ

๐๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๗
นายสุรพงษ์ พุ่มเรียบ

๒๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๘
นายเสนอ มีใย

๑๖/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๗๙
นายโสภณ เค้าแดง

๑๙/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๐
นายอนุพงษ์ เพชรตุ่น

๓๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๑
นายอภิชาต พรมชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๒
นายอรงค์กลด คงดอน

๒๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๓
นายอำนาจ พันพวก

๒๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๔
นายเอกพันธุ์ ทิพย์ชาญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวกัลยกร ทับนิล

๒๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวขวัญเรือน มันอินทร์

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาวคะเยือน

่

ไกรทอง
๑๒/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๘
นางสาวจามจุรี ไตรยาง

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๘๙
นางจำรัส ปนนอ

๒๒/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวจุฑาพร ดอนสมไพร

๒๐/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวชลธิชา ใจใหญ่

๑๒/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวทัศนีย์ รอดสิน

๒๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวธันยากานต์ แซ่ซิ

๒๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวนิลมล ทับกุล

๑๐/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๕
นางสาวประภัสสร บุญแทน

๐๖/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๖
นางปุณญาพร ทานะมัย

๐๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวพรทิพย์ เพ็งอินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวภรณ์ทิพย์ เต่าเล็ก

๐๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวภารดี พิศมัย

๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๐
นางสาวมณีรัตน์ คงธิ

๐๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวมนันสนันท์ คำไท้

๑๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวมัทรี กลินเคลือบ

่

๑๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๓
นางมินตา กลินสุคนธ์

่

๑๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๔
นางรสสุคนธ์ ตริปาธี

๒๘/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวระวิวรรณ เกลียงโท้

้

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๖
นางรัตนาพร สุขแท้

๐๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๗
นางรุ่งทิพย์ กอนอยู่

๒๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวรุ่งนภา อินอยู่

๒๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวรุ่งราตรี ทับอิน

๑๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาววาสนา โพธิมี

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๑

นางสตรีรัตน์ แสงเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๒

นางสมศรี บัวนารี
๒๓/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๓

นางสาวสรัญญา หวังหมู่กลาง
๓๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๔

นางสาวสุนิสา เหลืองอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๕

นางสาวสุวารินทร์ ไทยลี

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๖

นางแสงเดือน เผดิมผล
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๗

นางสาวอนุสราพร มโนรา
๓๐/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๘

นางอรุณรัตน์ วรรณวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงกชกร เซ่งเซียน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงกรกต สร้อยเสนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายกฤตธวัช เรืองคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๒

นางสาวกานติมา โตใจเย็น
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายคฑาทิพย์ สีแนม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๔

นายคัมภีร์ ไทรนนทรีย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงจันจิรา อ่อนเชตุ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แซ่ฉัว

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายณัฐพร ยอดแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงทยิดา เริมจำ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายทันฑธร สุขนาค

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงนริศรา ศรีสังวรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายนลธวัช เสือกลิน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงนิรรัชฏ์ ทรัพย์มาก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงพนิตสุภา แก้วเนย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายพลกร น้อยทุ่ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายพิมพ์ลภัส จ๋องเนียม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงภรัณยา ทองคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ พูลพัฒนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ มูลพินิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายวรากร ชอบธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงวราพร ทองนุ่ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงวิลักษณ์ แก่นจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ มณีโชติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายสมชาย แซ่เติน

๋

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายสิรวิชญ์ มีจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายอดิศร เนือไม้

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายอนุรักษ์ อินทร์อิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายอัมรัตน์ ขุนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายกนกพล ด่านวัฒนพาณิช
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไกรตะโม่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ จิตรพินิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายกรวีร์ ยิมยวน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายกฤตธนาธร พุ่มม่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายกฤษณะ ดิลกคุณธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายกฤษณะ หวังหมู่กลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ สังข์จันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายกันตพล โพธิศรีเรือง

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงกัลญา กระจันต๊ะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงกัลยาพร ใจมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงกานดา จาดเสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๐
นายกิตติชัย เต็งแย้ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เมืองสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๓

นายธนาวุฒิ มันอำ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายกิตติภูมิ เกตุขาว

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายกีรติ นิลจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงเกศกนก สุดพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหมือนยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายคมกริช ทันลา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายจักรภัทร ปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงจิตรทิวา คล่องยันต์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายจิรเดช แซ่ห่าน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายจิรพงศ์ สืบบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีสันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๔

นางสาวจีรนันท์ เด็ดขาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แดงสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงชฏาพร เขียวยอด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายชนกภัทร คำชุน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายชนาธิป เทียนแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงชนาพร ทองอ่อง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงชนาภา สมงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายชลัมพุ กลิมเกตุ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายชาคริต เหมือนรอดดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงธาริณี สูงแท้
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายฐิติกร มิตรหมอน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายณฐพงค์ แจ้งสุวรรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายณภัทร นาคอยู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ พงษ์ปรีชา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงณัฐฐปภัส คันธนู
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา หลำเหม็น
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ กันทะวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายณัฐนันท์ ว่องวิไลรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายธนกฤต เจรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายธนเดช อาภรณ์รัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายธนพนธ์ แจ้งเหตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงธนพร อยู่ทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายธนพล ทับขำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เถาวัลย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ คชแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายธีรเมศ ขุ่นใจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผลเกิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๑
นายนพรัตน์ พึงทรัพย์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายนภสร อินสอาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายนฤบดี ชูทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงนุชนาฏ จันตรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงเบญจมาศ มีเรือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายปรเมศร์ ข่ายเงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายพชร แก้วสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงมนสิชา บัวปอม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขบรรเทิง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงรักษิณา นุ่มพรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๑

นายมานพ นนทกาญจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา นาคกร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภาพร แอบยิม

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงลลิตา อ๊อดดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงวรรณนิสา คำหอม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงวรัญญา ธูปเทียน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงวรัญญา บุญมาก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายวรัญู กรึงพุดซา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงวรัชยา แสงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวรายุธ พรมมินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๑

นางสาววรินทรา วนิชย์การ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายวัชรินทร์ มีอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงวารินทร์ สงคราม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๔

นางสาววาสนา เนียมแท่น
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายวิชชากร เกิดเรณู
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงวิชญาพร ทานะมัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายวินชนะ ม่วงเนียม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงวิภาพร วงษ์ต่าย
๐๘/๒๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายวิมลณัฐ เฉือยพุก

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายวิรากานต์ คำคง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๑

นางสาวอาทิตญา ผู้บุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงวิลาสินี มีสัตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงวิไลพร ดนุชนินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายวิศรุต พุฒทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายวีรภัทร เมืองเปา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงอรินลดา สุอัศวรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงศยาวีร์ วิสัยยาส
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายศราวุธ สิงห์คำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงอริศรา คำปบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงอินทวร พุ่มมณี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงศิริประภา ดวงเดือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เมืองเปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายสุรยุทธ เจือจาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายสหรัถ อนงค์นาฏ

๑๙/๒๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงสิรัชชา กิจเกษมพงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายสิริกิตติคุณ เกิดมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์

จิตรจำนงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงสุพรรณา นุ่มมีศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงกรกนก บุญเลิศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดปอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายชัยมงคล เดชะผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายฐปนนท์ กล้าหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงณัฐชยา ยอดแดง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงณัฐริการ์ กรรเจียก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายทินรัตน์ สุภามงคล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงพัชรพร จ้อยอ่อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงศรัณพร จุดประสงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายศิวัช อินทร์เรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายสมิหลา อารีรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายสรัล สร้อยเพ็ชร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงสัณห์สินี จุลพวก

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายสิริวัฒน์ พุ่มเรียบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงสุชาวดี คงรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา แสงอรุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายสุรยุทธ พิมพ์จ่อง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายสุรวุธ คชแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงอนุสรา อินทร์ยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงอาภัสรา ผูกอ้น
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายเมธาวินทร์ ศิริโภคา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายเวชพิสิฐ สวนม่วง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

วัดกำแพงงาม  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงปยธิดา นาพิมล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายพชร ผ่องแผ้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงมนภรณ์ เมตดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายศุภพล แก้วแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงสโรชา ทองใบ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงอารียา เกตุทัพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงกนกพร เมตดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงจุฑามาส ม่วงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายตันติกร พูลพัฒนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายธนศร เพ็งสมบูรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายธนา จงจีระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายธัชชานนท์ ตาลสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงนภัสรา อินทนพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงปรัศมาภรณ์ บัลลังค์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายสิทธิโชค เรืองสิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หัตถกิจกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ปญหาวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แย้มสรวล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายจิรายุส เมืองสว่าง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงทัศพรพรรณ เฟองเหล็ก

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงปทมพร เฟองเหล็ก
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงอรุณ กลีบเมฆ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา รอดน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์ ยอดเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากพระ วัดคงคามาลัย  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายอนุสรณ์ เรืองเพ็ชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

วัดคลองตะเคียน  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงกัญฐิตา นาคนรินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลิไทพิทยาคม วัดคลองยอ  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แจงชู
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลิไทพิทยาคม วัดคลองยอ  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงวาสนา ครุฑทุ่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลิไทพิทยาคม วัดคลองยอ  

สท ๓๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงกชพร มาตรสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงกนกนิภา บุญลือ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงกนกอร วัฒนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงกฤตพร ค้ามอยู่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงกฤตยา เถือนแท้

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายกฤศกร เจิมแสน

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายภาณุวัชร มาเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายกล้าณรงค์ ประดิษฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงกสิพร ราชแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดทุ่ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินทรหิต

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายกิตติกร นิมรอด

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายกิตติพิชญ์ หน่อแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงกิตติมา ฟกนาค
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงกุลจิรา คงหมืนรักษ์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายคณาธิป เมืองหนองหว้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายคมกริช เขียวเกิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายคมสัน บุญชู
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงจริชยา พูลมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงจอมขวัญ แก้วทุ่ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดีโต

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงจารุกัญญ์ กะนัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงจิดาภา ดำรงค์ไทย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ด้วงแตง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

หอมหวาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายฉัตรธพล มาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายชนวีร์ วรรณวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ขันถม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงชลธิชา เกิดศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงชัญญานุช เทียงดี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงชาลิสา คำเนียม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เผือกแดง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงญาณิศา พรมเนตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร บวบขม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ปานเกิด
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายณัชพัฒน์ พ่วงจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญยาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา จิวนารายณ์

๋

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฐนิชา น้อยคง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายณัฐพล ฟองเพ็ชร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๐ / ๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ฟกมี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พลอยแย้ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงณัฐศิมา บัวส้ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงดุสิตา เสือมัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายธนกฤต เย็นใส
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายธนพล แสงทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายธนวรรณ จิวเจาะ

๋

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายธรรมรงค์ นุ่มพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายธิติวุฒิ บุญเม่น
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายธีรภัทร เทียวประสงค์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ใจดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายนรบดี จันที
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายนราวิชญ์ ดวงเทียน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงนาถสิริ รอดเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเกตุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายประติภัตร์ เทียนพัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายปริวัฒก์ วงศ์ราษฎร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายปยะบุตร ฉิมมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงปยะมนณ์ เกตุโกเมนทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงฝุนทิพย์ บุญศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ เสือมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงพรอุษา บุญคง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายพลชนะ แก้วทุ่ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายพสธร ปนโตนด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายพัชรพล ทองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไผ่งาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงพัชราภา ปาณะดิษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายพันวุธ ผูกอ้น

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายพาวิช ผูกอ้น

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายพีรวัฒน์ ครุฑทุ่ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ ทองแพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงมณฑการณ์ โพธิเงิน

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ นกสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ แตงอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๑ / ๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงรักษิณา ปนทิม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงรัตชนา ทรัพย์เมือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงรัตติยา โตบุญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายรัตนกร ศิลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงรัตนาวดี วิปดทุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงรุธิรา คชบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงลลิตา เจริญศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ เอียมหน่อ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายวรพล ปานเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงวริศรา บุญหนุนเทศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายวัชรพล พัดขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ สายทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เฉียงเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ จิวพุ่ม

๋

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงวิภาวดี แย้มขวัญยืน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงศดานันท์ คงเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงศศิวรรณ บุญคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายศักดิชญา

์

อ่วมปน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายศักดิติยา

์

ประจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงศิรินันท์ เต็งแย้ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียวสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อยู่เนตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายสรวิชญ์ ทรัพย์คง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายสรวิศ โตงิว

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายสรสิช กิงจ้อ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายสิรภพ เจาะจง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายสิรภพ แก้วทิม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ แปนจาก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุกัลญา อ่วมปน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุชานันต์ เนียมหอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์ลักษณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุชานันท์ นุวัตดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุนันทา ไกรทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงสุทธิชา นารถบุญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงสุธิดา ชูเตชะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุนิษา บุญศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายสุริยา เชือกุลา

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายสุรเดช เนียมพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงสุเมธินี แทนธนวัฒน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงอภิญญา นัยวุฒ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เนียมแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายเกียงศักดิ

์

พรมลอย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายเกียรติภูมิ อ้นสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายเจษฎา สร้อยสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายเจียระไน พรมมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายเฉลิมชัย ศรีวัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายเตชพัฒน์ พรมอ่วม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงเนตรนภา ทัวดาว

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายเมธา ครุฑนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายเลิศพิพัฒน์ สินสนิท
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงแพรพลอย ทรัพย์ไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายกตัณณ์ พรหมมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงกมลชนก หลำทุ่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงกรกริน พลอยเลิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายกฤตธนกร ธนวงษ์อมร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทิพโหมด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันโท
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คงกำเหนิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายกุลพัทธนนท์ เจริญวุฒิ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายคณัสกร อยู่นาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ รัศมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงชนัญชิดา น้อยทิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายชนาธิป สังข์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงชนิษา ม่วงแกม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายชัชวาล เจริญศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายฐิติณัฏฐ์ ปญจุมพล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรรณโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เม่นเผือก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เจ๊กอยู่
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายณัฐภัทร นิรชล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เอียมมาก

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงทิพธัญญา ทัศนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายธนกฤต พาต่อ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีฟา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงธัญชนก ก้อนเกตุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คงนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงธันยมัย อยู่พุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงนวมลล์ นวลใย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงนันทิชา อินชาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงนันท์นพิน ไชยเนตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ภู่เจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายนิธิวัฒน์ อ้นเล่ห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายน่านนที ห้อยมาลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงบุญญรัฐ หอมหวาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงบุญญาพร สินสะอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงปณิชา วิศิษฎ์สุนทร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงปภาดา หิมวัลย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๒ เด็กหญิงพรรณทวรรณ
โกศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายพัสกร พูลโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์กุลชา ภูมิจิรพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงภคญาณ์ เกตุทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงภควณี ดีเลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงภักตรา สรมณาพงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงรสิตา บุญทวี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงวรนุช วันเพ็ญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายวัชรพล โตพ่วง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายวิทวัส ทองลาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงวีรดา ปญติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายศรัณยพงค์ วาดเอือยวงศ์

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายศิวกร หาญกำธร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายศุภกร สร้อยทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

หาญกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายสรนันท์ แซ่ล่อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงสรัลพร แสงกระจุย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายสิทธิพันธ์ เรืองจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายสิรภพ ชาติอุดม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงสิริภร กิตติธงโสภณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงสุภคินี จิตรวิเศษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงสุรภา กลำบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสุรภา จิตรสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงอภิญญา เต็มเปยม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังข์เจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงอรณ์ปวีณา ภูมิจิรพัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายอรัญ ตูมหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงอริสรา เขียวริด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายไชยวัฒน์ สุวัฒน์เมฆินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๑

นางสาวปรียานุช โหมดบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนสายธรรม วัดคูหาสุวรรณ  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงจิราภา ตันปน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงธนพร ปานขำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายธนัช โพธิหอม

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงพรนัชชา ศักดิภูเขียว

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงพิณทอง ทิพย์รี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงมาริษา โต๊ะโตก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณโฉม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา สนแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา สุขมาก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงกะรัตเพชร พรมจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชมพูนุท บัวพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงชลธิชา แจ่มศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงชาลิณี หล่อเพ็ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อ่อมอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ คล้ายเรือน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ภู่ทุ่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงณัฐนิชา นุ่มพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงณัฐพร ดวงกระจาย

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พงษ์โชติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงธีรกานต์ บัวขำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงธีรดา บัวขำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

บำเรอ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงนริศรา เกิดทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๕ / ๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงนุชรดี จิวพรม

๋

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายปติศักดิ

์

นุ่มพรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงพนิตสุภา บัวกล้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงพาณิภัค ชูศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายพิพัฒน์ ถาวร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทิพยปภากุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พุกเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายพีรวิชญ์ พุ่มมาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงภัทรสุดา หนูแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายยุทธการ อ่องกลิน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงลักษณารีย์ เรืองศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงวรนุช เดชะมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงวริศรา ชาติราศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองมาก
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงศิวไล สุริยะพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงสมบูรณ์ ทรัพย์เลิศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายสิทธิพร ชุ่มฉาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงสิรภัทร ทรัพย์ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงสุนิสา แก้วสุติน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงสุรีย์มาศ ทับก้อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงแพรพลอย เกิดปอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายกิตติชัย กุลอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ส่งทานินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายยุทธนา ภู่ทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงระพีพรรณ ปานแดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายลัทธพล ทองคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายสุธีร์ เรืองแจ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายสุพัฒน์ เรืองแจ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงสุพิชญา ยอดนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายสุริยะ จ้อยยิม

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จ๊อกถึง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ยิมเพชร

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายเมษา ต่ายมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายพงศธร ชามัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๖ / ๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรอด

๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงณัฐพร วิชาพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายนพฤทธิ

์

พุ่มดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงนฤมล ฟองสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงนัททิชา เขือนคำปอ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงนิภาพร ดวงวิลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงประกายดาว หวานเสียง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงพรกนก พึงศักดิ

่ ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงพิชญาภัค เกตุอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงภูษิตา พิมพ์แก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายรุ่งนิรันดร์ จ๊อกถึง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงธรรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

วัดตระพังทอง  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงชุตินันท์ กลับมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงธัญธิตา คล้ายแท้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงประภาพร บุญเยียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงฤดีกานต์ ปุยฝาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงรันศิญา คงดวล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงอภิญญา กรุงศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๖๙

นางสาววิรัลพัชร ฉวีไทย
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงธนัญพร เกตุดิษฐ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงกมลวรรณ เขียวบาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงณัชพร เข็มคง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงพุทธรักษา สอนตัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงมินตรา อินอำพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงธิตินัดดา อินต๊ะเสาร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงอินธิรา สีขาว

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงรัชฎาพร ภู่เพียร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงวรัญญา พรมมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปอมแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงธัญญา ปุราโต

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๑

นางสาวสุพาดี ยนจอหอ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมดรุณี วัดไทยชุมพล  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงชนิกา มายะนันท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงณภัสวรรณ พวงไทยสงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงนำทิพย์ ทับนาค

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงพัสน์นันท์ กลินสวรรค์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงยลรดา พลคล้าย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

อินทร์เนียม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายสิทธิพล จำรุราย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงสิริรินทร์ เปรมอ้น
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา เกตุอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายเอกพัน อินทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงโสรญา ทำประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย วัดบ้านนา  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๓

นางสาววิภาพร ลือเฟอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๔

นายวรเชษฐ์ อินทฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๕

นางสาวสุณิสา ศาสแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย วัดราชธานี  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงชิดชนก ทิมแบบ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) วัดราชธานี  

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายต่อลาภ มันพุ่ม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายพัทธนันท์ แก้วสุติน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงมินทร์ตรา ปองกันชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายจักรพล หล้าเวียง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผางชัยภูมิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีคล้าย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงธิญา อ้นน่วม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงธีราพร ทองอิม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายนพดล มีห่วง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายนภัสกร หงษ์ทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงบงกชรัตน์ ซ่วนเฮง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายพงศธร พิศดู

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพัณณิตา โพธิงาม

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อ่วมบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงภัทราวดี รังอยู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ท้วมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายรตินันท์ เมฆเสือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงระพีภรณ์ คำเปล่ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงรุ่งวิภารัตน์ กล้าหาญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ภู่พัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงศิรภัสสร อินดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายสิรภพ พุฒเพ็ง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ทับทิมใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุนิตา ใจแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงอรปรียา ช่วยกลิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายอรรถพล เวชโช

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายเขตตะวัน กันพ่วงโยธิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ช่วยหลำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายณัชพล มีคุณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงพรชิตา สุขจ่าง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายวรรธนะ โตพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายเพชรรัตน์ มันหมาย

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงพรไพลิน สุขจ่าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายฉัตรชัย เปาสูงเนิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงณิชาภัทร มีห่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงวัลลภา พุฒทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายชุตินันท์ แสงเอียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายธนาวุฒิ ชูยิม

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ ช่วยหลำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายปรวิทย์ ทับเฉย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงสุธิณี ช่วยกลิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ(ประชาสรรค์)

์

วัดศรีมหาโพธิ

์

 

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงกาญจนา ทับคล้าย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายขวัญข้าว บัวเผือน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ พานสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายชัยมงคล จันทร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นิรามัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขสบาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แย้มพราย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายรัตนากร อินทพุก

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงวรรณดี คำแหง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายวิษณุ สุขสบาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายสุภวัทน์ เกิดเกตุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอัจฉรา แสงหว้า

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นามโมรา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงพัชราพร มิงขวัญ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสุราช
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธีรเดช โตเทียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๑๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายกฤตภาส สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกแรต วัดกกแรต  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๖

นายชัยวัฒน์ ปนทิม
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๗

นางสาวรัตนาภรณ์ ล้วนลอย
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๘

นางวัฒนา แทนงิว

้

๒๒/๐๙/๒๕๒๕

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๕๙

นางสาวอรปรียา อิมขาว

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอกงไกรลาศ วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๐
นายครรชิต จุ้ยขำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๑

นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๒

นางสาวจิราพร แทนงิว

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๓

นายณฐกร จันทร์อ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สำรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายตรีเพชร พันธ์เดช
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๖

นายทศวรรษ เทียนดำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๗

นายทิวากร อ่องแดง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๘

นางสาวธัญพิมล ขำมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายบูรณ์พิภพ อินทะภูติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๐
นางสาวปดถนา เนียมหอม

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายพัทธพล แสงสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๒

นายพีรภัทร สีทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เจ๊กอยู่
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายภูธเนศ วงศิลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๕

นายยศนนท์ บุญรอด
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๖

นางสาววรรณษา ปานทับทิม
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายศุภกร คำเจียม
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๘

นายสราวุฒิ เนียมหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงอรยา มณฑาทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงอารียา อิมพงษ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๑
นายเกรียงศักดิ

์

เสธา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๒

นายเจษฎา อ่วมน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๓

นางสาวเบญจพร มาเร็ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๔

นายเปนไทย ยงยศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๕
นายเอกภพ มันพร้าว

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๖

นายกรวิชญ์ บำรุงเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๗

นายกฤษฎา เหล่าเขตกิจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๘

นายกฤษณะ ไพรเถือน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๘๙
นางสาวกัญญารัตน์ ทักท้วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๐
นายชัยวัฒน์ ด้วงแตง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๑

นางสาวณัฐพร สังสอน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๒

นายณัฐพล มันหมาย

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๓

นางสาวธิญาดา อัมพวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๔

นางสาวนภา อยู่คง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๕

นางสาวนาตาลี อินลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๖

นายนุติพงษ์ แก้วจีน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๗

นายนเรศ มันเทศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๘

นายบัณฑิต แย้มเขน็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาวบารมี ไกรสีกาจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวปณิตา แจ้งเรือง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวพนมกร ทองเรือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๒
นายมนต์สิทธิ

์

ชะอุ้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาววนิดา ทรัพย์สิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๔
นายวัชรพงษ์ เนียมพา

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๕
นางสาววาสนา บุญหนุนเทศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๖
นายศุภวิชญ์ สงสัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๗
นายศุภโชค มันระวัง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๘
นายสตางค์ ปนทิม

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวสุวนันท์ หอมพิกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวสุวรรณา โสสุด

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๑

นายอนุพนธ์ เรืองรอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๒

นายเรวัฒ ยังดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๓

นางสาวจินตหรา พึงทรัพย์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๔

นายจีระศักดิ

์

สิงห์โสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๕

นายทศพร อุดสุรินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๖
นางสาวนิรมล ถินที

่ ่

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๗
นางสาวประภาทิพย์ เนียมหอม

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๘

นางสาวปยธิดา อำพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๑๙

นางสาวพิยะดา ทองดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาวรัฐฎา ทองกรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๑

นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๒

นายวัชรพงษ์ ทองอาจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๓

นางสาวสุดใจ พรมนิล
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๔
นางสาวสุภาภรณ์ สัมมามิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๕

นางสาวอัชราภรณ์ เสือมันทรงยศ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายจักรภัทร หางแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายธวัชชัย ยอดเพ็ชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ เงินคง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงนราธิป สุทธิวิลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายนฤเบศ แก้วบังเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ คำสูง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พงษ์ปรีชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุญเหลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายศรายุทธ ทรัพย์ประมูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงสกุลทิพย์ โข่มรคา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี สินสมุทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ น่วมบาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ใจเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายอวิรุทธ์ นาตาล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายเลิศศักดิ

์

แดงทุ่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายกฤตฤณ เริงศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายณัฐยศ ปาณะพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายธีรภัทร แสงอาทิตย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายพิพัฒน์ พุทรา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายสืบศักดิ

์

พุดลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายอนาวิน ไผ่เรือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายประนิธาน เพ็ชเปย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายสุพัฒน์ เริงศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายอภิวิชญ์ กลินแจ่ม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงเกวลิน กล่อมเกลียง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายกันต์ธีร์ เลิศลำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงพัตชรดา กุลประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายสุทิน ภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายกฤษปกรณ์ ทิพวัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายอัครพล น้อยวัด

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเดือย วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายณัฐกฤต สุธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายณัฐภาส เอียมมาก

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายธราเทพ เนียมหอม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงวนิดา เทียนดำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายบวรฑัต จองจิตบริสุทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายสุทธิภัทร สีนวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายอิทธิพันธ์ เรืองฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงกัลยกร เพชรดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายธนกฤต ปนอ้าย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ เย็นฉำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงพิชชาพร พุดพ่วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายวรุตม์ มันกันนาน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายสมพร ภู่ห้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ประดิษฐ์เทา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายวุฒิชัย เงินมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามพญา วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงกชกร วัฒนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายชัยวัตร สีสด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงธัญพร ดีโต
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงปารวี นวลจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายภาวัต ดีโต
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงรวีนิภา ชนะกุลจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายวุฒิชัย เสือสะอาด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงกัญญาภัค แช่มชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายชาญวิทย์ หรังไพศาล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงบุญญรัตน์ จักษุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงพัชราวดี สุริอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายวันชัย ปนทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายสิปปภาส เทศนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงเอวิกา อินทร์ปาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายวีรภัทร เอียมสนิท

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายศรัณย์ จันทร์หลง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๘ เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ
หนูหริง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฉิมเสือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงชญานันท์ เนียมแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ วัดคลองตะเข้  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงกนิษฐา คงอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายกมลนัทธ์ ครุธแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ สดชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายนพรัตน์ อาดำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กลินใจ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงภคนันท์ สิงห์สนิท
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงรัตนากร วันเพ็ญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายวิธวินท์ แปนจาก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายสิโรธร จันบัว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายกฤษฎา พ่วงพี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายกลทีป หนูทิมทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงกานดาวศรี สินจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายภราดร มาดหมาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงศศินิภา สีโอ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีฟา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายอรรถพร อินทภัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพร เชิดชู

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายพีรพล แสวงคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ วงคงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงณัฐธิญา ช้างเผือก
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ไทยเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงสุธาสินี ไทยเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายอิสระ มันใจ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำโรง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงณันธิชา โพธิหอม

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา แจ้งเรือง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ปานทับทิม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงยาง วัดดงยาง  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายวุฒิกร ทองกรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงเกวลิน ขุนลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแค วัดดอนแค  

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงดาวประกาย พึงประสมศักดิ

่ ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงนลัทพร คงคาลัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงวิภาวดี พันป

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา บัวแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงอรนาฎ ไม้กร่าง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงอาภัสรา ร้อยกำแพง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พยอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีหะจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงกฤษณา ฉะอ้อน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คงรอด

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายกิตติชัย มันระวัง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายจักรพงศ์ แจ่มใส
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงจิณณพัต แก้วเก่า
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงชนิสรา เมืองเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายชลชาติ รัดดาดวง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ กราบกราน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สำรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายชินภัทร มักกะทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงณัฐชา สินจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงณัฐวดี หยอมแหยม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยงยุทธ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงดวงสวรรค์ ธูปหอม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงธนัชพร นมเนย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธนากร คงแท่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายบุญประเสริฐ อินทโชติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงบุณยานุช ดีแท้
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงปยะดา คงจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายปยังกูร นวลจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายพรทวี โพธิทอง

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายพรเทพ โตเหียม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายภานุพงษ์ กุหลาบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงรุจจิรา ยิมเข็ม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายวรากร เอียมมา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายศักดิรินทร์

์

โตเหียม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายศัตยา สุขย้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงศิริทิพย์ บู่อินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงศิริพร อุ่นกระมล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายสันติภพ นาตาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายสุทธิราช ดอนอยู่ไพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุรารีวรรณ วานิช

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงสโรชา โครักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงหรรษา เมืองเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงอธิชา ฟกทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายอภินันธ์ เพ็งอำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา จำเริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงเชาว์ชิตา โรจน์อรุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทโชติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายกอบชัย เรืองเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองบุญมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงจิรภา วงษ์เชียงยืน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายจิรายุส เบ็ญจกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายชัยณรงค์ เพียราษฎร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายชโนดม สีโอ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงฐิติฎา สกุลรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงณัฐนิกา มาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิร้อน

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายธนดล ต่ายเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ กิงแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชาตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายธวัชชัย โคตะนนท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายธีรธัช หงษ์สนัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงนวพร ถินฐาน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายบุญธวัช ปญจรักษ์สกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงบุณยานุช มีดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายพงษ์ศกรณ์ นวลจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงพรนิตา อินทะแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายรณชัย อบหอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงรัตนา ชูชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงลลิตา ฉินโน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายลัคนวงษ์ ปญญาฉลาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงวัณวิภา มีหนู
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายวันชนะ ตรุษะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงวันทนา กลินอำพร

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายวาทิตย์ ธูปหอม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงวิยดา เผือกไร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ มากมูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายสุธาณุพงษ์ ถินที

่ ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา ชำนาญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุภาพร เกตุแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอรัญญา น่วมเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงอารียา บุญคุ้ม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงอุทัยวรรณ นาสะอาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
วัดบึงครอบศรัทธาราม

 

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มขัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมมัน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกานติมา หนูหริง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ แดงอิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายปารวัฒน์ จันทะขาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายวชิราวุธ เรียบร้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงวรรณพร ทองคุ่ย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายวันชนะ สอนนุ้ย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงศรัญญา พุฒลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ม่วงแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงอริสา โตอุ่นเพ็ชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงไอลีน ทองมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงณัฐติชา ด้วงลอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายปอมเพชร พรมมิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายรณชัย คุ้มขัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายศิวกร ใจเย็น
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายศิวพล เรียบร้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ ไผ่เรือง
๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายจักรี บุญหนุนเทศ ๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายณัชชา ปลัดกอง
๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงวัรัชยาภรณ์ น้อยบัว

๒๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายโชค ยอดเพชร
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงณีรภัทร เรนทร ๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงชนานันท์ บวบหอม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายชนิตพล มีอ่วม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ ช่วยเกิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงทิพานัน เขม้น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงทิวาพร ใจดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายธนกร อยู่เจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายนัฎฐวัฒน์ น้อยปุย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายสุทิวัส จิมแสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงปนัดดา ภูผา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงปาริญดา พร้อมมูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงรัตนวรรณ รอดบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงสิริฤดี สัยเกตุ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงสุชาดา อยู่บุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ไผ่เรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตูม วัดหนองตูม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายกฤติพงศ์ อยู่แย้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงกัลยา อิมพิทักษ์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงวันวิสา บัวเผือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงสมฤทัย บุญช่วย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปามะม่วง วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายธรรมฤทธิ

์

นวลคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล เพียรทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายสรศักดิ

์

เอียมมาก

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายกันท์พงค์ มีชือ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงกุลนันทน์ นวลละออง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงอภิญญา สำรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงกมลวัทน์ เจือจาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงชลดา ไกรกวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ศรีคล้าย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงนันทวรรณ อบหอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญเทียง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายไตรรงค์ จิตรพินิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงจันทการติ

์

พุ่มพวง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงจีรพรรณ สินสาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงญารินดา สิทธิน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงฐิติมา บุญคุ้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วนาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงปญญาพร ศรีนวล
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงภัสสร พุ่มพวง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงริศา จันทะขาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๖

นางสาววันเพ็ญ น้อยน๊อต
๐๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายศรายุธ จันทร์โอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงศิริพร สิงห์ศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายสมภพ แก้วแดง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายสุทธิกานต์ วงษ์วรรณดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายอนุศิษฎ์ แก้วแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ครุฑวิเศษ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายกิตติวัฒน์ สวาทวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ทับทิม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายรณกร ปนม่วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๖

นางสาวธัญญรัตน์ กิงก้าน

่

๒๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหางตลาด วัดหางตลาด  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงมณีจันทร์ บริบูรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายวันทณุ กลินใจ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สีขาว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงชลดา กองเกิด

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายมณฑล วงศ์ประไพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กลินใจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายภูรินทร์ ทองโพธิงาม

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายกิตติธัช อิมเอิบ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงรจนา ท้วมไชยนาม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม วัดใหม่สุขเกษม  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๘

นายอลงกรณ์ จิวน๊อต

๋

๐๖/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๘๙

นางสาวพรภิญญา มาน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๐
นายจิรกฤต โสภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๑

นายสุเมธ ขำใจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๒

นายธนากร รุ่งเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๓

นายธรรมรัตน์ ครุธเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๔

นายสาธิต หมวกโตนด
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๕

นายพีรวัส จันทร์บุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๖
นายกมลเชษฐ์ หลวงชัง

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๗

นายภานุมาศ หมืนอินทร์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๘

นายณัฐพล อุปถัมภ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๐๙๙๙

นายศุรกิจ เปรมใจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๐
นายณัฐพล ทับเอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๑
นายติณณภพ โฉมพุ่ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๒
นายธนวัตร มณฑา

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๓
นายจำเริญศักดิ

์

มีแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๔
นายศิริศักดิ

์

หนองหลวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๒๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๕
นายธนาเทพ เล็กสน

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๖
นายนภดล สินพิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๗
นายภพธรรม ถึงทุ่ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๘
นายวรวุธ กลันเรือง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๐๙
นายจีรณัฐ พรน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๐
นายณัฐวัฒน์ แก้วทุ่ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๑

นายจักรกฤษณ์ โพธิดี

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๒

นายชยุต เจาะจง
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๓

นายพรภวิทย์ หล่อประดิษฐ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๔

นายขจรวิทย์ เกตุคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๕

นายณัฐวุฒิ แก้วทุ่ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๖

นายปานเทพ แก้วมาลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๗

นายภมรศักดิ

์

ทิพย์ดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๘

นายพัสกร โสภาเถร
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๑๙

นายเดชาวัฒน์ แสงจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๐
นายอุดมศักดิ

์

ทองอยู่
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๑

นายพิรภพ แก้วแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๒

นายศราวุธ จันทร์คุณยงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๓

นายอนุพงษ์ เอียมทุ่ง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๔

นางสาวจิรารัตน์ อินทะแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๕

นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๖

นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๗

นางสาวพัชรินทร์ หมวกโตนด

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๘

นางสาวนัชรินทร์ ใจมะสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๒๙

นางสาวกัลณ์ยาดา กาบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๐
นางสาวจันทร์จิรา เสือแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๑
นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๒

นางสาวนริศรา สุม่วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๓

นางสาวสิรามล นิมคำ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๔

นางสาวกิตติภรณ์ ทองโตนด
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๕
นางสาวเสาวภา เปก้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๖

นางสาวแก้วกานดา พงษ์พานิช
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๗

นางสาวสาวิตรี บำเรอราช
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๘

นางสาวอรยา โมเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๓๙
นางสาวเจนจิรา เทียงกูล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๐
นางสาวสุพัตรา พ่วงจุ้ย

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๑

นางสาวสุทธิดา คำภิรมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๒

นางสาวแสงอรุณ อยู่ทุ่ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๓

นางสาวสุพรรณษา จิตสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๔

นางสาวสัจจพร เงินนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๕

นางสาวศิริญา พรมพะนัส
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๖

นางสาวสุนิสา มาน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๗

นางสาวศศิพร เชืองาม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๘

นางสาวกรรญวีร์ เกตุคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๔๙

นางสาวธิติมา ท้วมเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๐
นางสาวชนัญญา จันทร์หอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๑

นางสาวสุทธิลักษณ์ พรมมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๒

นางสาวมณีสร สอนสามพวง
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๓

นางสาวเกศศินี พรมพา
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๔

นางสาวนพมาศ อยู่แย้ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๕

นางสาวนุชจรีย์ นาจุ้ย
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๖

นางสาววัลญา สิงห์สาธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๗

นางสาวนิตยา พุ่มพวง
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๘

นายสุเมธ ม่วงทุ่ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๕๙

นายถิรวัฒน์ คงฟก
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๐
นายณัฐพล บำเรอ

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๑

นายรวีโรจน์ พัดทุ่ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๒

นายมงคลชัย ลอยแดง
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๓

นายวิสิฐ เกตุตระกูลธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๔

นายญาณภัทร แก้วกิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๕

นายประสิทธิ

์

แก้วทุ่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๖
นายอภินันท์ ชนะทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๗

นายสยามชัย บุญคง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๘

นายชยางกูร เกิดสรรค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๖๙

นายสิทธิศักดิ

์

เมืองแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๐
นายพีรพงศ์ อ่อนวอน

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๑

นายนันทวัฒน์ เปลียนเนียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๒

นายกฤษดา ถึงทุ่ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๓

นายเกริกพล แก้วทุ่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๔
นายสุรศักดิ

์

หุ่นสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๕

นายมงคล บ้านสระ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๖

นายจีรฉัตร ตรีขำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๗

นายวงศพัทธ์ รักจันทร์จรูญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๘

นายคเชนทร์ ดีมังมี

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๗๙

นายศุภชัย เกตุอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๐
นายบุญญฤทธิ

์

สอนลบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๑

นายธนายุทธ วงษาศิลปชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๒

นายศราวุธ สุวรรณนาค
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๓

นายดนัย รุ่งเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๔

นายกฤตเมธ มากเตียม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๕

นายวรวิทย์ เชียงเห็น
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๖

นายฉัตรมงคล จิตสว่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๗

นายอำนาจ ไพบูลย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๘

นายภาณุพงศ์ กิจนุกูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๘๙

นายวัชระ พึงเพ็ง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๐
นายชนายุทธ บุญเกตุ

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๑

นายเสฏฐวุฒิ แก้วสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๒

นายสหรัฐ อยู่ทุ่ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๓

นางสาวปาลิดา ปานดำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๔

นางสาวอลิษา ทรัพย์เมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๕

นางสาวกรรณพร ตาแจ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๖

นางสาวพิมพกานต์ มีเวช
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๗

นางสาววรรณิศา คงนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๘

นางสาววิภารัตน์ กลินทุ่ง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๐๙๙

นางสาวอมัณณัฐดา สุขสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๐
นางสาวกาญจนา เปทุ่ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานทุ่ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๒

นางสาวโสภิตา ราศรีสวย
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๓

นางสาววัชราภรณ์ อินทพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๔

นางสาวณัฐสุดา มาน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๕
นางสาววรรณนภา อู่ตุ้ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๖

นางสาวกัญญารักษ์ ทรัพย์เมือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๗

นางสาวสุภัสตรา เกตุขาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๘

นางสาวหทัยกานต์ เขียวเกิด
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๐๙
นางสาวสาวิตรี ประสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๐

นางสาวรัตนาวดี ดีจริง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๑

นางสาวสโรชา สุทธการ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๒

นางสาวชนิสรา จันฟก
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๓

นางสาวอมรรัตน์ ไพรโรจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๔

นางสาวเจนนิษา พันธุรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๕

นางสาวชลธิชา พรน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๖

นางสาวสุภาพร เกษร
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๗

นางสาวสุฑามาศ จันทรา
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๘

นางสาวฉันทิสา เกิดยิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๑๙

นางสาวอนัญญา อ้นปาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๐

นางสาวปาลิตา พรหมมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๑

นางสาวธนาภรณ์ จ้อยอำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวกาญดามณี สีขำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๓

นางสาวกมลลักษณ์ แสงพิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๔

นางสาวมธุรดา จิวน๊อต

๋

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๕

นางสาวเมธาวลัย จันทร์หอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๖

นางสาวพรนภา พัดพ่วง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๗

นางสาวสุปรียา ขำน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๘

นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๒๙

นายอนุรักษ์ พัดแดง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๐

นายอธิบดี อินนาค
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๑

นายมนตรี แก้วฟา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๒

นายอาทิตย์ นวลโตนด
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๓

นายกษิดิศ กลินทุ่ง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๔

นายคมเดช เขียวงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๕

นายปกรณ์ แก่นจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๖

นายสรายุทธ ดอนชาไพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๗

นายศุภกิจ ดำนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๘

นายชุติพนธ์ เกือกูล

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๓๙

นายชัยภัทร น้อยศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๐
นายอานนท์ ไชยเวช

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๑

นายสุพจน์ ปานเกิด
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๒

นางสาววัลญา ประทุม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๓

นางสาวมนัสชยา พรมมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๔

นางสาวดวิษา กาทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๕

นางสาวทัศน์วรรณ เพชรดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๖

นางสาวพรธีรา โตนดทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๗

นางสาวสุกัญญา จันทร์คูณยงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๘

นางสาวสุทธิดา จันทร์คูณยงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๔๙

นางสาวพรรณนิภา เมฆี
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๐

นางสาวเจนนภา สิงห์กรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๑

นางสาวรัตติกาล แสงจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๒

นางสาวฐิตวันต์ ขาวทุ่ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๓

นางสาวสุภาภรณ์ ตองอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๔

นางสาวกาญจนา โคตะวินนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๕

นางสาวรุจิรา อินทะโชติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๖

นายพรสมศิลป เทพจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๗

นายธีรภพ ตันทะตุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๘

นายธีรภัทร์ ตันทะตุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๕๙

นายสุรธัช แสงสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๐

นายคงกระพันธ์ ทะวิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๑

นายนพเก้า บู่อ้น
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๒

นายฐาปนพงศ์ บัวปอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๓

นายนนทกร เม้าทุ่ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๔

นายนิจิโรจน์ ตรุษทุ่ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๕

นายกิตตินันท์ บุญมาก
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๖

นางสาวธีราพร เฮงสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๗

นางสาวจุฑามาศ เรืองแจ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๘

นางสาวชญานี โตบำรุง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๖๙

นางสาวสุชาดา ศรีทิพรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๐

นางสาวทิพพญา ราชดำเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๑

นางสาวญาณินี สุขบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขุนนาวัง  

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๒

นางสาวคณิตา เปรมใจ
๑๗/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๓

นางสาวอินทิรา ปุนจ้อย
๒๙/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๔

นายวศิน เม่นขาว
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีมาศ ภาวนาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายจีรายุทธ บุญคง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ใบทองคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ขำโตนด
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงแพรวยุภา ฮวบอ่อง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายจิณณวัตร พรมปาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายณัฐนันท์ รวบรัด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โตอ่วม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายอภินันท์ ปนโตนด
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายจตุพล จันทร์จร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงทศวรรษ ปทุมวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ปานเกิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงธัญวลัย กันนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงนิพาดา ศิริพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงลักษิกา ชัยมณีกิจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ แก้วคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงปยรัตน์ รวงสวาท
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกัญจนพร แก้วทุ่ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายจตุพงศ์ เปก้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเมือง วัดทุ่งยังเมือง

้

 

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงชาลิสา คุ้มวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงสุมิตานัน ตองอ่อน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงพัชฎาพร ลครพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ มะโนปง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่จิว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงนาจนภา กันทะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงสาวิตรี สีขาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงประกายดาว เศรษฐกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายกรวิชญ์ รุกขชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายไกรสิทธิ

์

คุ้มวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายสุเมธ ศักดิดี

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ขอนทอง
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

กันทะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงวรกัญญา หงษ์ทับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงฟาริณีญา แก้วศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงพุธิตา เจริญศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เจริญศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงชลธิชา เปาทรง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงเมขลา น้อยวังฆัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงเอมมี

่

ขวัญถาวร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ฝายปาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายเศรษฐวุฒิ อภิมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายธีรภัทร เนียมมณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา โพธิเย็น

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงกวินธิดา อรรคนิตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงฟาใส น้อยภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงสาธินี โชติชัยกาญจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงนิภาธร เต็งดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มชะบา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงพิยดา คำบุญเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดนำพุ  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายอติวิชญ์ นาจุ้ย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายอนุวิท ระย้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายนทีกานต์ ดวงแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายโกวิท เอียมดี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายณัฐทชัย หนองหลวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงธีรภัทร ทองโตนด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมทุ่ง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จีนภู่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุธาวรรณ พลาพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงปยนุช สืบประยูร
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงฐิติพร จีนภู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายกฤษดา รอดกสิกรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงเฟองฟา คำเบิก
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายอเนก กล่อมปาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายวรัญชิต น้อยคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ สร้อยสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายเจษฎา ทิพรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงกชกร สอนธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงขวัญใจ ไพโรจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงญาดา เรือนอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที 80

่

วัดลาย  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงนันต์ฤทัย อินทร์ปลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงชยาภรณ์ จอมสังข์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๕

นางสาวสุพัชชา แดงไฟ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายณัฐนนท์ ราชสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายสมชาย อยู่คง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายสรศักดิ

์

เปรมใจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายพงศกร จิตสว่าง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ อินเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงญาดา เกลียงสี

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายธีรภัทธ พรมมาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ พรมส้มซ่า
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ ตุ้มทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เปก้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงอภิสรา อินปอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายณัฐดนัย อิมหนำ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพรนิภา ทองเผือก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายปญญา อ่อนปาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายธนพล พรหมเทียน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงรุ่งฟา แจ่มใส
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงณิชาภัทร หุ่นสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

บุริทำเม
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายทัตชัย จาดไทย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงศิรประภา คำหมู
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายวรรธกร จำเริญทิพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายจีรวัฒน์ มากลำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายธนพล เกิดเผือก
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ สอนเม่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงเขมจุฑา สุขก้อม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายธีรภัทร บุญผ่อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บู่อ้น

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงณัฐพร ยิมช้าง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายสิทธิชัย เอียมนิม

่ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาคร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา โตอ่วม
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทรัพย์อุดม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) วัดวาลุการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายอนุชา ฉัตรเงิน
๓๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายออมสิน เกตุเนียม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงจรรยา อินทร์ปอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงนัฐชา ทรงดาวเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงปยวรรณ อินเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงพัชรา นาจุ๊ด
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงภณิดา อินเลิศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงอรพิมล เฉือยพุก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สีหะวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงสุภาดา อยู่เส็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายโยธิน เสือน่วม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายเลอศักดิ

์

มันไกร

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงณัฐธิชา มิตคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวริศรา สวนดอกไม้
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บ้านกล้วย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โตประคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงอรพินท์ ขำแย้ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ มันเหมาะ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อินทร์ลับ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
วัดสามพวง  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายปารเมศ ใจดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายวิทยา เคียงข้าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายวรรณศิลป ช่องงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายชญานนท์ นุ่มนิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายภูริณัฐ เงินนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายอภิลาภ ยิมแย้ม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายอัณณพ เพชรแหน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงกาญจนา รอดกสิกรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงธัญมน สรฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช โคกสลุง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ หอมรืน

่

๒๙๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงวรรณิสา อินกรัด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงศิริพรรณ พลยงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา วัฒโก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงสวรรยา ช่างเขียน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
สาหึงรัมย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงเกวลี พึงสถิตย์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงจิราภา พรมมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงชนิตา แก้วทุ่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐชยา จันแดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พลยงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ดีบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงสิรินภา สอนตัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สมอาจ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงอนุศรา ก้อนสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงอรัญรัตน์ กรีรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายเกรียงไกร มีศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายคุณากร แต้มไชยสงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายไพรวัลย์ ยืนยง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายอนิวัตต์ เสาวนิจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายณัฐพงค์ เอมโอด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายอภิชาต สุจริต
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงจิตตมาส คำแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงชญานุตร์ ทับพิมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงเบญจมาศ อินทะสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงมาริษา สุขแม้น
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงมุสิตา ถมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงวรกมล หนองหลวง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสุนิสา อุดมสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงอรนันท์ นุ่มเกลียง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงนพรัตน์ แจ่มทุ่ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงนุชนาฎ แก่นคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงแนน คุ้มเณร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงรวิภา แจ่มสากล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ อยู่กลัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงศศิประภา งามภูเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงศศิกานต์ โตพ่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายบุญปลูก เกศโร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายสิรดนัย โตรี
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ กันดี
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองดี

๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงกาญจนพร จันจอน

่

๑๖/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายคฑาวุธ เชือชัยนาท

้

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

โพธิบังลังค์

์

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายโกวิท แปลกคำ
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายจีรัฐติกุล ด้วงคง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายพงศธร จันทร์สิงขรณ์
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๓๙ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายนรพนธ์ กลินหอม

่

๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายชนะชัย หนองหลวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายจาตุรนต์ ทองอยู่
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายณัฐฌานนท์ บุญเล็ก
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงวรินทร ขำโตนด
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงณัฐชนา ตะพานก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงสุรีย์ ปาถ่อน
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงจีรวรรณ คงนา
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงลลิตา ภู่จีน
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงมาริสา บำเรอ
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวรปรียา ปอกงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงนภัสสร บัวมาก ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ คงนา ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า วัดใหม่สามัคคีธรรม  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงธนารัตน์ สุทธนุกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงปญญาดา ศรีสิงห์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายยศวรุตม์ นันตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายอนุพนธ์ ไม่เมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงอภิสรา คงศิลป
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายไทเกอร์ คำลือ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุธรรมวิจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงดวงกมล เชียงคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงทิพวัลย์ นุปา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงสิรินันท์ หลวงเอียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายชยากร สุริยะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ ใจทาวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายณัชภณ เรือนแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงทักษิณา สุริยะคำวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ทรายคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายธเนศพล ดาลุน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายปยะชัย โม้สี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ประภา คำเสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงลักษณพร อินทร์แก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายวิทวัส โปงเครือ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายศิวกร สุริยวงศา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงศุภักษร ปญญาเสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุประภาดา สีแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายนรินทร์ธร เผือกเมืองมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พิศทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายกันยาฤทธิ

์

ตำหนง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงจีรพร ใจเกิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงศศิธร พุ่มศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลางดง วัดกลางดง  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๖

นางสาวกัญญาภัทร สุปนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๗

นางสาวณัฐชา อุตกันทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๘

นางสาวโชติกา ตันต๊ะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงจิรัญญา ชัยเสนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายธเนศ จันทร์แก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงปพิชญา ไทยบุญเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทิมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงพรชนิตว์ ใจแก้วทิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายสุธินันท์ พวงศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงมลิษา เพชรสอาด
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายนรวิชญ์ น้อยระวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) วัดเขาแก้วชัยมงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายคมสัน ยอดแปง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายฉัตรกริช มูลตา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงชลลดา หน่อจำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำฟอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีเหมอะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธนพล สิริสุภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงธนัฐพร แก้ววงศ์มา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงพรวิลัย วิชัยสนทร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายภัคพล
อุตสาหะพรมมินทร์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายรัฐพล สุขกล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุวรรณสุท
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายวัชรพงศ์ กำแพง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เขตรนคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายสันต์ติ ธนะสุนทร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสิริวิมล เครือพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา วายะลุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ทานะขันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายโชคชัย เต็บเตียง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๑ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายกฤตพรต มูลตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา ฉิมพลี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชัยยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร ท้าวชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงพรมพร คำแดง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงวิชชาพร ปวนปน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายสุรศาสตร์ ทานสละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายเจตรินทร์ เครือพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงจริยา จับชุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงชุติกาน สุขสัมพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงปพิญญา แบนปง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายพงศกร ขำจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงพาขวัญ สีชัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงวนิดา ปนญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายวัฒชระพล วงศ์จักร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์ธิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายสุภนัย วิชัยสุนทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายโพมินทร์ วันทา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงจินดารัตน์ ใจเรียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายพัชรพล ยะโพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายภูชิต โคตรสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา ก่องตาวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายสุบิน อินทแก
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงบอน วัดบึงบอน  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงกัลยกร ทองสนธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงกัลยา สนใจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงกุลจิรา ปอกแปก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายคมสัน ทะนะแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐชา ถินอำ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๕
เด็กหญิงทัชชิรกานต์ นัดทะยาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงนันทภัค มีสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๗
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ มูลปอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงปยธิดา พ่อยะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา เสาร์เรือน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงผกาพรรณ ประวัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายพิษณุ กาวีละ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงภัคพร อินทะชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายภาคิน ตระกูลฤกษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายภูวดล เย็นสำราญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงมนัสชนก ศรีหนู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายวรวุธ ภุมมาลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงวิยุดา หิมวัลย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงศศิธร ยาวิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เข็มทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงสิริวิภา เผือกเมืองมูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินต๊ะฮอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงหยาดทิพย์ ใจแสวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายเจษฎา ทะมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงเปรมิการ์ อังกาบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงกมลชนก เครืออุ่นเรือน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายก้องรัฐ ถูระวรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงชนาภรณ์ กันทะวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงชยณัฐ กลินหอม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายณภัทร วงศ์ชัยวะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายณรงค์ชัย สังข์ทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายทินภัทร โสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พลหาญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงวรรณนิภา สนธิวรชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงวัชลาวลี ต๊ะเทียน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายวัทธิกร ตุ้ยหล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายอนุชิต เครือวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีปา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายกรกช พรมพลายแก้ว
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงฆรภร วงศ์หล้า
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดพิพัฒน์มงคล  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงกมลพรรณ ช้างอินทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุดำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายนภัสกร ลอยนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุภัทชา อยู่บุญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงสุวรรณา ถ้วนถี

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงอรณิชา กิมสิว

่ ้

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๖
เด็กชายกฤษณะพงศ์ มันอิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ กันเนียม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อินนำลึม

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายธเนศ อ่อนวัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรเพ็ชร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงรัฐพร พุ่มหมอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายวชิรวิทย์ เอียมสอาด

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงศศิธร หมู่ขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๔

นางสาวสิริวรรณ ช่างทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงหยกณิกา ทองดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงอรพรรณ พรมเอียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายอรรถนนท์ นิพวงลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายเอนก ศรีโนนโคตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๐๙

นายขจรวิทย์ นุ่มพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๐

นายธนากร พลทะนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๑

นางสาวปาริฉัตร พิไลกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๒

นายวัชรินทร์ อินทร์จันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๓

นายศักดิชญา

์

แสนสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๔

นางสาวสุทธิดา อยู่บุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๕

นายอดุลย์ โมจุ้ย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงโสภานันท์ สว่างพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๗

นางสาวจารุมน แสงสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๘

นางสาวทิพย์เกสร นุ่มเนือ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๑๙

นางสาวปลายฟา บุญแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๐

นางสาววิภาดา ใจดี
๒๒/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๑

นางสาววิภาวรรณ จีนด้วง
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๒

นายศราวุฒิ มิมทอง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๓

นางสาวสิริมา สุริยะลังกา
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๔

นายสุรศักดิ

์

ต้นโศก
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๕

นางสาวอรนารี ก้อนหิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๖

นายทวีชัย สุขสัมพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๗

นางสาวสุทธิดา เพียสังถะ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตลิงชันวิทยานุสรณ์

่

วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงจรรยาลักษณ์

บัวนวล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายศรายุทธ เพ็งอำไพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๐

นายกฤษตะวัน ผลาวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงการะเกตุ พิมสร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายจิณณวัตร บุญอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๓

นายจิรวัฒน์ แช่มเมฆ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๔

นายฐาปกรณ์ พรมมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๕

นายณัฐวัฒน์ ยอดอ้อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๖

นางสาวทิพวรรณ วงษ์อารักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๗

นายธนพล ดวงแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๘

นายธนากรณ์ ชัยพล
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๓๙

นางสาวนิธิพร อินทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๐

นางสาวนำผึง

้

ดวงจันหอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๑

นายปวีกรณ์ บุญชู
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงพันทสา มันเหมาะ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๓

นางสาวภัทราวดี จันทร์มี
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงลลิตา ชุ่มเย็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๕

นางสาวลัดดาวรรณ ชืนแจ้ง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๖

นางสาววัชรี อ่วมบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๗

นางสาววิลาวัลย์ เนตรฉำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๘

นางสาวศิริวรรณ จันทาสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายสรจักร เนือไม้

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๐

นางสาวสิริพร ปญทะนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๑

นางสาวสิริยากร หล่าซิว
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๒

นางสาวสิริลักษณ์ สังเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๓

นางสาวสุภาวดี เลิดสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๔

นางสาวสุมาลี พุ่มหมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๕

นางสาวรุจีรัตน์ มังมี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๖

นางสาวกัญญารัตน์ ก้อนวิมล
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๗

นางสาวจันทิมา ต่วนเอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๘

นางสาวฐิติมา พึงพัก

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๕๙

นางสาวมติมนต์ เอียมสอาด

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๐
นางสาวรวิกานต์ ไทยมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๑

นางสาววันทนีย์ ด้วงขำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงจริญญา บัวจร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงณฐวรรณ สรรเสริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายธนดล ก้อนหิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงธนพร แก้วภู
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงพชรพร แสงทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงพันธิตรา กงเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุริยะลังกา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายวีรภาพ ซุ่นบุญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงสิราวรรณ บุญเยียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายอิสรภาพ ศิริวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ วัดวังตะคร้อ  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงกวินนาถ อิมหนำ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาว วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาว วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เชียงราย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำขาว วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงนวรัตน์ เวลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาว วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงปยดา ปานบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาว วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุชาดา จันนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำขาว วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกฤษณา ทราทราย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงชนม์นิภา พรรณา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงชนากานต์ สามัญสวน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายชวนากร นาคศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายณัฐพล พรทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายดลลชา บุญคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายนันทวัตร แก้วปญจะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงปริดา มาสองชัน

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายศุภณัฐ สมสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไคร้  

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกรพิน สมหวัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายจีรภัทร จันทร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายธนภัทร อยู่ไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายธีรวัฒน์ เกตุสุวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่กว้าน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงจันทน์
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายจักรรินทร์ มูลเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ โปธา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงงาม
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ดิษฐ์ขำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายพงศ์ธร จันทร์เกตุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
วัดจันวนาประชากร

 

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายชลวัตร เสืองามเอียม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงณัทธวรรณ พวงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายนันท์ธวัฒ แก้วแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ จิวนารายณ์

๋

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงอารีย์ จตุเทน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายปริวัฒน์ ถินยอด

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงผุดผ่อง แสงศร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดทุ่งมหาชัย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงธัญญา ทับชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ชรเอียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายภานุพร เพ็ชรเอียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายวุฒิชัย กำเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนะรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงพัชราภา หัตถาจารย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงอรชุมา คุณสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุม
วัดบ่อทองอุดมธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายนนทกร บัวเข็ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันยะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ลอยฟา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วัดบ้านเหมือง  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสวย วัดบึงสวย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายศิวกร วงษ์จู
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสวย วัดบึงสวย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงสุนิสา ชัยมงคล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสวย วัดบึงสวย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายอนุภัทร สัตย์สูง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงสวย วัดบึงสวย  

สท ๓๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ผลเพิม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายชัยมงคล แตงทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงรศิตา เจริญรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายศุภากร อิมเพ็ง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงชลธิชา สันทัด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงณัฐวรา ดารา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายปยวัฒน์ พราวแจ้ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ แก้วรุณา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ นักลับ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายสิทธิพร สร้อยสุวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงอินทุอร วงษ์พรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงกฤติกา เภาแจ้ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายธนารันต์ มาดกาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายประดิษฐ์ แตงทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายพงศกร มะลิกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายพรรษา ฮวดหลำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายพิษณุ มยุฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ตังไว้

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายสนธยา ถาบุญเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงอภิญญา โหตรภวานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แตงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายเจษฎา บุญคง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายกฤติพงศ์ วิเศษกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายธนบูรณ์ แนบเนียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายธีรภัทร ใบบัว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายโอภาส ขันโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงมลฤดี มยุฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงศศิภา จันเอียง

่ ้

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแหน
วัดปจจันตคารามวาสี

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายกันติชา ปรางค์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ต๊ะนวล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พระพลศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายทิษณุ จันทร์วิลัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายธนากร หงอนไก่
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายธีรเดช หวังดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๓
เด็กชายนนท์ธกานต์ ศิริพจน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงนริศรา ตังไว้

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมณรงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพีรพงศ์ ดาวเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายมนตรี โตใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงวาสนา คำผาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายวิชัย ครุฑน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายวิวัฒน์ ชาวนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงศตพร เทพนิมิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงศลิษา สวนม่วง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายสราวุฒิ ศรีประดู่
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุนันทา กิงศักดิ

่ ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายเมธา ฤทธิเวทย์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายโชติพัฒน์ ธนิกกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงจัณศิลาย์ สุกัณฑ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ โชติช่วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายธันยา ลำตาล
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายปกรณ์ ทองวาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ อารีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงพรรณอุษา หอยศรีจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงวรดา ศรีภิรมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสุริยันต์ ศรีทรัพย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๕

นางสาวนาถอนงค์ เศียรขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๖

นายประสิทธิชัย วงค์ตะวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๗

นายโชติพัฒน์ ภักดีพุดซา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนคร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงณัฐชยา สอนมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๗๙
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช คมวงษา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กชายธนดล ไชยทองศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงธัญชนก เจริญสวรรค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายธีมากร ทองพราว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงปนิดา อุคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงปติญา เตียมชุมพล

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายภัทรพล จากสูงเนิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จงรัก
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงรัดเกล้า ศรีพานิช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายวรภพ มากมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงวรรณิษา สิงห์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงวรัญญา แสงสว่าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายศราวุธ ชุมศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายศิรารุจ จาดแดง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงศิริณทิพย์ ฉันทะมิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงศิรินธร จิตต์สะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายศิริพงศ์ชัย คำรุณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายศุภกิจ สุวรรละโพลง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายศุภากร สุวรรละโพลง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสมฤดี โก๊ะสูงเนิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายสิงหา มาอยู่
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ แสนประสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงสุคินธร คงมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงสุชัญญา ศรีอบมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงสุพพัตรา สิงคาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุภาพร สายสิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๔๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงอนรรฆวี ทิมเอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายอนุชิต เพ็ชรไทย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงอรณิชา เทียงเต็ม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายอรรถพล คะเรรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายอัครเดช ปล้องมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงเกวลิน บุตรงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังข์เรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ เทวะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายเปยมศักดิ

์

เพ็งคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๔
เด็กหญิงแพรววรรณา

ทองคำนุช
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายจักรกริช ดุสิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายชนกันต์ เก้าศักดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญชุ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายถนอมพล คำพืช
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงธิติมา อำดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายธีรภัทร ศรีเนตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายนพรุจ มาตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงพัชราภา ดาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภา บู่ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงพุฒนำบุตร อินทะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

มออ่อง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงรตินันท์ พุ่มพวง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงรัตนพร เจือนาค
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงวรัญญา เต่าเล็ก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายวิวัฒนา กันดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงสุพรรณษา โฉมหาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายอนุชา จันทร์อ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายอภิเชษฐ นาคมน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป วัดศรีสหกรณ์  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายจิรภาส ศิลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ ทิศใต้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ฟกแฟง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนำฝน เหียงสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ เด็ดดวง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงพัชราภา แสงนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ เขยพุดซา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงสินี เด็ดดวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงสุทธิดา โรยสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1

่

วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงกมลพร วะสูงเนิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม วัดศิริบูรณาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายจักรพล แดงเรือ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงจันทกานต์ สวัสดิมงคล

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายจิรพัฒน์ จันทร์เหม็น
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงชนกานต์ จันทร์สุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงชลธิชา มีเหมือน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยระย้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายดนุสรณ์ โพธิแนม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๒
เด็กหญิงทิพย์ประกาย

เหมวา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายธีรภัทร สังข์ทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงนริสรา มิสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายนิติพล สุขวัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงนิธิดา สร้อยระย้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงปรียนันท์ สมตน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงปยธิดา ทองเทศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายพสิษฐ์ ทัศนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายภูริพัทธ์ ได้ลาภ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงมุฑิตา เลือนลอย

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายวรเมธ กังวาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงวลินดา ทองหมืนสี

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อาศัยพลวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายสุธี อ๊อดจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงอรนุช สุขวัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายนภสินธุ์ เหม่ชัยภูมิ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงปาริฉัตร กรรณิการ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงพรรณปพร เลือนลอย

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายยุทธนา เลือนลอย

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงกัญญาภัค พุฒิฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายจิรกฤต จึงประเสริฐยิง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปลืมจิตร

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงฐิติชญา ขาวดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงทรงพร มีใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายธนกร บัวทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงธัญญาลักษ์ พิมล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงนวรัตน์ พรมขำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงนันนภัทร สโมสร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายนารารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายนาวิน อาจหาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายปณณธร มากคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปาณิศา ม่วงม้าย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ นนทประศาสน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงพรกนก เรือนเต็ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงวศินี ผิวขาว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายศักรินทร์ สัตพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงสราสินี ปริมาณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายสิทธิพร บุตรโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงสุภนิดา บังควร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพลิดเพลิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายเจษฎากร รอดนวล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายกรฤต แสงทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาจารย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงฐิตาพร บริวุฒิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายนภัส อยู่สุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายพงศกร เกตุห้อ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายพงศ์นริศร์ สิงห์เดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงภัทราวดี ขอสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายรัตนพล นิลทการ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายฤทธิศักดิ

์

นุพิศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงวรัญญา รุณเกล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายวีรพล กระต่ายทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงศิริพร ปริมาณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรรอด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงอนัญญา ใยดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงแพรววนิด กำเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายกวินท์ คำพลเพ็ชร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายชินวัตร ชูแผ้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายธนากร เย็นจุรีย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ม่วงทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายนนทิสิทธิ

์

กล่อมยิม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายภูริทัศน์ เข็มพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ภูนุภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยะวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงกมลชนก ถาวร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา ถาวร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายกิตติพงศ์ หม่อมศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงจริญภรณ์ ตามูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงชนกสุดา เทียงตรง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ปนทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายวิทวัช ปดตานะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ลอยฟา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงสุชัญญา ทองอยู่
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รุนเกล้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา อำพันภาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงเด่นนภา ประดิษฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงกฤษณา นาคจรูญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงกานติศา ขอผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายจิระพงศ์ เมโรนิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีวีรวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงชลดา ฉลวย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา หวานสนิท
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ขุนเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายธนกฤต ชาลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายธีรภัทร ระเริง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายธเนศ ร่วงรู้
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายนพรุจ ดวงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงนภัสกร ชาญสมาธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงนุชธิชา เวระนะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๑
เด็กหญิงปญญารัตน์ ชูแผ้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ประชัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงสรัลรัตน์ โพธิขำ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงสุธาสินี ดวงจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายอภิชาติ เทพสาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๖

นางสาวนภเกตน์ ขุนเพ็ชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๗

นายชัยรัตน์ หมืนทา

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๘

นายเอกภาพ อ่อนละมูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๔๙

นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนท่าชัยวิทยา วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายสุกฤษฎ์ ธรรมเนียม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงหทัยชนก ทับวัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงกุลนาถ เทพวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายธนบดี มะรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าชัย วัดชัยสิทธาราม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายปญญากร เอกรักษา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงวันดี คำบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า วัดเชิงคีรี  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงชนิดา ทับนิล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทะสุตะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวจันทร์แดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงปรียานันท์ คำฝอย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงปาริชาต หลักเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ มากมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา ลอยเลือน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงสุกานดา ลอยเลือน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสุภัสสร คนเกณฑ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคู่ วัดดงคู่  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายคณิน ช่างลวดลาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ยกชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงนภสร เกตุจีน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สง่าลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายวีระพงษ์ ธุรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายสิทธินนท์ ขัติสะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงเปรมกมล ญาณปญญา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายจักรพัฒน์ อำน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายธาณี ยอดดำเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายภราดร ยงยุทธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุรินทร กิจพิทักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงอริสา บุญชู
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ

์

วัดตอสัก  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงชม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายทนนธิ ยอดดำเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงพนิดา ช่วยกล่อม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายระพีพงศ์ ทองกก
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายนิพนธ์ พลคล้าย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงนิภา แย้มอำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา กว้างใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่สำ วัดถาวรโพธิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายจักรกริช แก้วบัวดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงปภาวดี พอใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ปานคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายวาคม พิมพา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงสาวิตรี ชูสีเมฆ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา ฝอยทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อมฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายธวัชชัย คงมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายปวริศร แสงระวี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงปานตะวัน พิมเสนาะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายพีรวัส ประชัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายรัชภูมิ คงคา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายดวงเฉลิม ปกษี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายทินภัทร อิมขำ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ พุ่มดวง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทิมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงสิตานัน ดำรงค์กุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงสุภัสสร สมนึก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายอรรถนนท์ สนิทกูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงเมธิวา อยู่แย้ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายกิตติพงษ์ อ่อนจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายพงศกร เอียมสอาด

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายชาญชัย โนนนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายมงคล อ่อนใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายวณัฐพงศ์ กอนวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงศิวะพร ศรสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ฉิมพลี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายกวีศาสตร์ เพลินทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงจารวี อุทรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๕ / ๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงจิรพัชร เมโรนิด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ประชัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายชุติเดช บุญกลม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายณัฐชาติ วงค์แสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ นัคสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายธนัทเทพ เชือเถาว์

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายธีรภัทร ปกษี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ เทพจร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงปริญญดา สิงห์ชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายปยะวัฒน์ เผยพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงผกามาศ ปนชนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงพรชิตา หม่อมศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพีรพล กองโกย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงภาสินี ดีล้อม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายภูผา สักการะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงรัชนีกร ปกษี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงรัตนิตา เมโรนิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงวรรณวิษา แย้มแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงศรุตยา มูลจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ลุงคะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายศุภโชค เพิมเดช

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี เสนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงอริสา ระเริง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงอัยยาวีย์ ประดิษฐ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายเจษฎารักษ์ ปราสัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงเมธาพร กระดิง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ แปลกใจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายจิรภาส เผยพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงฉัตรชนก กากะนิก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายชัยยศ ชูชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายชินวัตร แผลงศร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายณัฐพร หอมชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ จะประสงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายพีรภาส ดวงวิลัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปกษี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายอมรเทพ ประสพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๑
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ปานไหม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารจิตร วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงกัลยา ชำรวย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายคณิศร ท่าชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงวริศรา เทียงตรง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายเจษฎา สาริกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองเย็น

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงเกวริน เพ็ชรเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายเดชอุดม แก้วมณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงเมธาวี สารสิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะน้อย วัดทะเลลอย  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายกุลชาติ แก้วนางรอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายจุติศักดิ

์

เพ็ชรภู่
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธนภูมิ จักรศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายธรรมนูญ นักรู้
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายนพพร ศูนจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายปธานิน มิตรยิม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายปรัชญา เจริญดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงพรกนก นักรู้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายยุทธนา นักเรียน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายวรโชติ นิพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ประสงกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายจิรภัทร อริยจินดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายณัฐพร พรสถิต
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายธนภัทร แง่พรหม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธีรเมธ ทองย้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายนิพนธ์ เทียงตรง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงศศินา ธิตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายศักดา ชมภู
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายพรมมินทร์ จริตงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา ชมภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ใจหล้า

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายอนุวัต ทิงชัว

้ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายอัครพล สร้อยพิทักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๓

นายยงยุทธ์ โกศัย
๑๙/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๔

นายรัชฎ์พิชญ์ จิตรวงค์นันท์
๑๙/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านปางิว(ราษฎร์บำรุง)

้

วัดธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายคุณวุฒิ แบนปง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายชัชชนนท์ กุมารา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายณัฐภูมิ ประดิษฐ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงลักษณา มาลัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายวัชรากร งามแก้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายอชิรวิทย์ จอมประเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงอนัญพร จงบริบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ราก วัดธรรมิการาม  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงกัณทิมา ดนตรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายฐาปกรณ์ ถุงทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายณภัทร หนองหงอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงณัฐวดี มิงมิตร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงนนทิยา อ้วนท้วน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ถุงทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงนภัสรา อินกอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงปภาวดี น้อมจิตรจง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงปณฑิตา หอมชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ พุ่มโต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายวีระพล เหมันต์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุมิตา ปนศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงสุวิชญาน์ นำใจมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายอดิศา อนุกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายอนุวัตน์ แว่นตา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พร้าโมต

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงชลธิชา เจนดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา นำใจมัน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายธรณินทร์ แดงเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย ถ่ายถอน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงจิตติพร บัวทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวผัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายพลวัต พูลล้น
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงวรนุช สายเทพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศาลาคาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายศุภโชค อำอิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสนเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงวรวรรณ อุ่นใจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงวันวิภาพร แก้วโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงวิชญาพร ขัดวาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุ่นเรือน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงสุธิศา ภู่ถนนนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา วงค์เทวี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สอนเณร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงนิษา บุญเม่น
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายบูรพา ยะหัตตะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพตะทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงสิริยากร ชูเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายอัมรินทร์ พิงชัยภูมิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายกาลกรณ์ บุษผา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายณัฐพนธ์ พูลดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายทวิช เส็งสาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงธนิชา นุนอบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงธารทิพย์ ห้าวหาญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงนิชกานต์ โปธาวิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงนิติญาพร บวบมี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายนิธิศ รู้ธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงปรามล์วรี มาดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงปวัณรัตน์ พงษ์ศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายปยวัฒน์ ปาระปน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงรัญชิดา เชือเถาว์

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงลดามณี แสนเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงวริศรา ศาสนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายวันชนะ ปกษี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงศยามล กาลิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงสุนิชา เกษมสันต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ อินต๊ะใหม่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคะยาง วัดปากคะยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงจิณัฐตา รอดบวบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงนภัสสร มาลัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายนิธิกร ชักสาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายยศนันท์ พงษ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายวิชยุตม์ บุญเพ็ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สมจิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๕๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ เรืองขำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงอภิสรา ดงดอน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงอริสา เคราะห์ดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายเหมกร สายปาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงโยทะกา เรืองขำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงโสภิตนภา เปงน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงกติกา เจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัดเจน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ ยังยืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายธนภัทร บุตรโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงปริยากร ณะบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ง่วนชู
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงลักษิกา ปตตาเคนัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายวรากร ริดคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงวริศรา ธัญญา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงสุวพิชชา ลำดับ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงอรจิรา ยอดนวล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา อุ่นชู
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายคมกริช ปานคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายณัฐ จันทร์เสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงนริษา สุขชู
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายนฤเบศ สมปุก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายนัทธิพงษ์ พรมอ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายนัทธิพัฒน์ พรมอ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายนิธิกร ลำดับ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงพรธวัล ลำดับ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ สร้อยสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ช่วยหลำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายวีรภัทร สีเอือง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงศศิวิมล ทิเปยง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงอริสา ศรีเงิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายเมฆา จุฑาเศวต
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดงดอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายกฤติพงศ์ สายเทพ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๐ / ๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ดนตรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงนภัสนันท์ เพชรวัตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายนิติพงษ์ แย้มกลัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายปยะราช บุญมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายพฤกษ์ ดนตรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ฟกสีม่วง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายศุภณัฐ ปตตาเคนัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๗

นางสาววราภรณ์ อังชัญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๘

นายสุชานนท์ ดนตรี
๗/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านห้วยโป วัดพงเสลียง  

สท ๓๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เทียมกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปนทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงชนินาถ โพธิไทร

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายชวิศ สุทธิบริหารกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายธีรภัทร สุขมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายพัชรพล พุ่มน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงมิตรสินี คลองตะเคียน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงยุพิน พวงแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายสิริชัย สุพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายสุกฤต แตงอ่อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา นาหุ่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายนวพล นพดล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ นาคสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงวาสนา นาใจนึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายกฤตเมธ อยู่สุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายวีรชิต หลักแหลม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอนุชา ผินผัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ตองอ่อน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สายสุจริต
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายวุฒิพร แก้วสาริกา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายวุฒิภัทร แก้วสาริกา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงปฐมพร ขอบเงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงสุนิสา ชัยชนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงจารวี มะลิซ้อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายเจษฎา ถนอมรัก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงกรองทอง กันทะเขียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงชาลิสา คงเย็น
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายพงศกร อาดูร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงวิภาดา ชัยช่างชิด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

สท ๓๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา ครอบครอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงคริศฐา พุ่มเปง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงวรดา อย่าห้าม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงปนมณี จุมพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงภาณุมาศ เงินมูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุริยันต์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กาญจนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงกาญจนา ฝนมงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายคีรี ทองใบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายจตุพร เรือนนุช

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ยงยุทธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ตุ้ยเรือน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ นาคสร้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายนวพล เนตรสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงนิชานาถ ประดับสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายปรัตถกร คำปา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร รอดใหม่
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายพันธมิตร อย่าห้าม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายวันเฉลิม แปนจัตุรัส
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๘

นายศรายุทธ ดนตรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงศิริประภา สืบเหล็ก
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงสุนิษา อาจารย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายโชคชัย ลำดับ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่เทิน วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายต่อศักดิ

์

กอยฟอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงทอฝน คำจินดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายธนาทร สุวรรณนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงปภาวี เกือกูล

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงปารียา ลาปน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายภูตะวัน ยะปวน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายอดิเทพ นนทิ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายณัฐพล นนทิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายภูวนาถ มีชิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงกานดา คุ้มรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ หวานสนิท
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายธนพนธ์ แก้วกำแพง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงธมลวรรณ พิมพ์นนท์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงพัชราภา จันทนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายพิษณุวัฒน์ ทวะดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา เหล็กช้าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ น่วมหว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะท้อ วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงพรพรรณ ในรัก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงภาวดี ยาน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงสราศัย บุกล้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงสาวิตรี มีบุญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงสุพิชญา เมฆกาว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงองุ่น เรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงอัญชุลี สายทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายเนติธร เหมะรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงแพรพิไล วงศ์จ๋อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงชมพูนุท เคียงคู่
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ยาน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายธนกร คงเกือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา อินทร์หอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงภาณุมาศ ไชนิท
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงวนิสา แซ่อึง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ เกิดแพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายสุชัจจ์ แก้วจีรนันท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เวียงทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงสุชานาถ ไกรกิจราษฎร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายไนยชล งิวผา

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงกัลยา แหลมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายชนะชล ไชยวงศ์เมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายธรรมรัตน์ วันผา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายนัฐพนธ์ กิงคำมูล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายศุภกิจ ขยัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายสุวัฒน์ กันตี
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๕

นางสาวกนกพร เหลียมแฉ่ง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงกวิตา แก้ววัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายจิรายุ วันผา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายธรรพ์ณธร อุทธา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงวรัญญา เทียงตรง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายวัฒนา แสนศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายวันชนะ ไชนิท
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ เยาวยอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงศศินา ยาน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๔

นายศิรชัช โม้คำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๕

นายอภิชัย เรืองฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายเมฆ เยาวยอด
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๗

นายไพโรจน์ สวยงาม
๐๕/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๘

นายวรรลพ เกิดผล
๐๘/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสุเม่น วัดแม่เทินเหนือ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหล่าเขตกิจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงชลิตา เฉิดฉาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงธนพร คงทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายนิภัทร์ คงปาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา คชพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายเด็ดดวง ปริกเปรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงแพรทอง วัฒนพงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายนครินทร์ ปูญวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายนิธิกร อ่อนทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายพิเชษฐ์ บุญประดับ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงภูริชญา อุตรศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดศาลาไก่ฟุบ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายรบรวี เพ็ชมี ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายสมพร ภู่เกิด
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายธนวัตร์ เชียงจันทร์
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายทักษิณ อุดพันธ์
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เขม็น ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายธนากร นาควิจิตร
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายชนะชัย จันทร์นิม

่

๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แร่เพ็ชร ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายนรินทร์ ฟกเสือ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงวรินทร์ เดือคำ

่

๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พุ่มเกตุ
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงลัลนาพร เหลือบุญ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงมนัสวรรณ สงจันทร์
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงโศจิรัตน์ ทับทิมศรี
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวงฆ้อง คลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ค้าไม้
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายมณเฑียร สังข์ท้วม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายวงศธร ชืนใจ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงวิภาวนี จันต๊ะนัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายกฤษณะ คลังน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช รืนรส

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายณัฐดนัย โสฬส
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ดอกสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๒
เด็กหญิงจินดาวรรณ แย้มสา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ กรอยู่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายนราเทพ ภู่มณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงปนมณี สว่างจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ กำพล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงจุฑามณี ทองคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงนันฐิกา เสือกลิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงรติรัตน์ ครุธหนู
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงสาธิยา คำไพเราะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ

์

วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายเมธพนธ์ พันธ์เชือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วัดเกาะวงษ์เกียรติ

์

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงกชกร อินกอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เดชแฟง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงจันจิรา ละออง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา จันทร์เชือ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองนิล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ปนสำลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายภูวดล อรัญสวรรค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงรินรดา เดชแฟง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงวิยดา พรมสีหา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายเหมรัตน์ พลอยต่าย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายกฤติพงศ์ ปนสำลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงพิมพิศา แสงดารา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดคลองเขนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายนภัทร ศรศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงสมหญิง วงค์ชัยยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับผึง

้

วัดทับผึง

้

 

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงกนกพร ชัยปรีชา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เพ็ชรเอม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายวันพิชิต ดีชม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงวันวิสา ซือเจริญ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายพิษณุวัชร์ แสงพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ เชียงจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงศันศนีย์ หอมพิกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลียง(ทองดีประชานุกูล)

้

วัดทุ่ง  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายชัยมงคล อยู่พ่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายชูศักดิ

์

เข็มทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายธนโชติ สุธรรมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายนฤมิตร สวัสดิสิงห์

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงนวพร ดอนภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายพิทวัส สุขสำราญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายรัชนาท คำชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงศุลีพร ทิพย์ชาญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ภักดีใหม่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีมาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีเหรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๕
เด็กหญิงกานดารัตน์ ฟกเถือน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายกิตติพรชัย ขวยเขิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงขณิฐา นุเวที
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายจรินทร ภูมิลำนันท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายจรูญ ช่วยงาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงจุลนัฐ พุกำพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงชลธิชา ชืนตา

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงชลธิชา อิมขุนทอง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๓
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ ผู้ผ่อง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกลือนกลาด

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เปนสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงณัฏฐิกา อนุเคราะห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงณัฐพร ภู่แย้ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงณัฐพร อินหล่อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงดารินทร์ เกิดพุ่ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายทัพฟา ชืนใจ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายธนกร เทวราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงธนพร อินทร์สอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงธารีรัตน์ สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายนพรัตน์ ศิริประโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงนภาวรรณ จันทร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายนราสินทร์ อุตรพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงนริศรา ปูยอดเครือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงนริศรา ศรีมาลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงนฤมล แท่งทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงนิลอัปสอน สียิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายบุญส่ง อินหล่อ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายปรัชญา เดชะวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงพรพิมล พุทธเสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายพัชรพล ด่างพล้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายพัสกร รักนาค
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงพาณิภัค เวียนระวัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงพิมตะวัน สุขกำเนิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายภคพล จิตรสว่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญชู
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงภาสินี ทดเทียน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายภูริภัทร ปกค่าย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงยลลดา ตังรัศมี

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายยุทธนา บุญชู
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายรพีพงษ์ บุญลาภ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงรสริน อยู่พ่วง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงรัตติกาล พุ่มไม้
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายรัตนชัย บุญไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปกษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เกิดทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณเสงียม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายวัชรพล โกมลศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงวันวิสา บุญมีศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงวิภาสินี เปรมใจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายวุธิชัย หมืนเข็ม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงศริญญา คำประดับ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงศศิกาณต์ รัตนประทุม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เปนสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายสมยศ พุฒลบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายสายหนุ แก้วน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายสิทธิพล ภูรับ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายสิทธิโชค พุฒกรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสิริโสภา เนตรขำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงสุชานรี บุญมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงสุดา ศิริประโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกิดพุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นวลปราง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงสุภิญญา ชูกำลัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายอนุชา คำทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงอรพินท์ จุลบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงอรพินท์ บรรยง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงอัจฉราพร กันนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิเศษโวหาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายเข็มเพชร เจริญศิลป

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายเจนณรงค์ มากดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เชยจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายโสภณ รัตน์บ้านด่าน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๗
เด็กหญิงกัญญารักษ์ เกตุขาว

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายทัดเทพ ทดเทียน
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ บัวกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๐

นายเดชาพล เกตุขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม วัดบ้านไร่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตร์ อ่อนคล้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงมาลี มิงมน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายวทัญู จันทร์คช
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายศราวุธ แก้วบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๕
เด็กชายสุกมลวรรณ เพ็ชรประดับ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงสุรีพร เทียมพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงนฤมล รอดคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายภูริภัทร์ รามมะเริง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายราเมธ เมืองเสือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงวรนุช แก้วนาคผ่อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายวีรพล นิลนนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงสามิตรี เมืองเสือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา อะโนดาษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงสุทธิรักษ์ บุญจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายโชคชัย สมมน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมเพ็ชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงจิราพร กอไม้

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีตาแสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธนพล สวัสดิรักษา

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายบริพัฒน์ ทองหล่อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๑

นางสาวศุภนิดา ปานบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม วัดวังไฟไหม้  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายกีรติ ประทาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายรุจิโรจน์ โห้พันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

สว่างจิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายคณาวุฒิ เจริญศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงทิพย์ธาดา มันธร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงสุนิสา กลินสน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ ยิมประดิษฐ์

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา จุ้ยคลัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายวีรศักดิ

์

บุญสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๑

นางสาวกัณฑิมา เลิศไกร
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๒

นางสาวชลธิชา พร้อมวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๓

นางสาวฐาปณี สงวนทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๔

นางสาวศศินา สังข์ทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๕

นางสาวศิรประภา แก้วปาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๖

นางสาวสุทธิดา วันดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๗

นายนิรุตน์ บุญสนอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังทองวิทยา วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายสมรัก จันทร์ศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายธนพล แซ่อุ้ย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายศิริปญญา เพ็งกระจ่าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายสิทธิชัย พ่วงจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงอาทิตยา เกิดปอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงกรรณิกานต์ เสือภู่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ จ้อยสูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๖๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงจินตนา ศรีม่วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงจิรพรรณ ภู่สกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคชม
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายฉัตรชัย ต้นเดียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงฉัตรดาว พานิชย์พะเนาว์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงชลิตตา บัวปอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายชัยมงคล บุญมัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลอบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงฐิตาพร หนองฝาด
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศุภพงศกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายนำทรัพย์ สุวรรณนาค
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงบุญรักษ์ แสงจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงบุษยมาส ทับทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงปฐมพร นิลเพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงปนัดดา บัวกล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงปภาวี ผู้ผ่อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงปราณี ศรีเงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงปทมาพร มีบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงพรนภา บุญจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงพรนิภา พลเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ ศรศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงรัชนก ทองสามงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงวนัชพร เลือนลอย

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๒๙
เด็กหญิงวรรณอาษา ภูวิเศษ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงวิภากร บุญเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงศศิธร มิตสานนท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล บุญทวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงศิรประภา นามกาล
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๔

นางสาวศิริลักษณ์ พิมพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สีนวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงสิริยาพร ศรีสำโรง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ เจริญศิลป
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงสุนิศา จิตกล้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี บุญธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงสุวีรยา ค้าไม้

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา เชียงเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายไวยวิทย์ เพ็งบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วัดศรีนิโครธาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมมะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายสิทธิเดช ชีพนุรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ จ๊อกถึง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ กำพล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงกัลยุดา พันธ์สน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร เพิมพล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายณัฐพล แจ้งภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ เสาหล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงทน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงนาตยา สังข์อ่อน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงมนธกานต์ เรืองขำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายวุฒิชัย แอบอุ่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุทธิภัทร พงษ์สุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุธิดา นาดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุมิตรา นุชปาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายจำเจน จันจีน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงธนพร แก้วปาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุทิศ วัดศรีสำราญ  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ จ่านาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ ทับชุ่ม
๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ นวลไผ่
๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงสุนิสา แก้วทองคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงสิริมน การะเกษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายกีรติ น้อยเกิด
๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงปนิดดา ฉิมเอียม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงปยธิดา สิงห์โตแดง
๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงอัฐชญาดา เลิศลำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงนวพร พันธ์สน
๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายสุธน ยอดวัน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายจิรภัทร อาจวงษ์
๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายกิตติชัย ยศเมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทุเรียน
๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายฐานทัพ เอียมทศ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๑ / ๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงปยฉัตร กังวาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงภาณุมาศ คำลือ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา

ประเสริฐเจริญอาชา ๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)
วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงปทมาวดี ทิมฉิม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แซ่เฮ้ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ จ่านาค
๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง)

วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๑

นายกฤตนัย ใจดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๒

นายกิตติกานต์ รอดพลัด
๓๐/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๓

นายโกวิท อินทรง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วัดโสภาราม  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูรักษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายนรากร บุญประเสริฐ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๖
เด็กหญิงพรพัชรนันท์ เพลิดเพลิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดหนองแหน  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงมณิสร สุขมาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๘

นางสาวอรนันท์ สุขคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 วัดคลองยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายธีรกร วังเสา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงสโรชา กลินโท

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๑

นายณัฐวัฒน์ คงพูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๒

นางสาวทิวาพร เขียวแสง
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๓

นางสาวลักษณา สายจีน
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๔

นายวิทยา บุญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๕

นายศรัณยู ทัศนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๖

นางสาวอุษณีย์ คชเศรษฐกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม วัดคุ้งวารี  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงกฤดิพร เชิดฉาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำดีวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ประดิษฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายธนวัตร เชือจันทร์

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ขุมเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงพัชริญา ประหลาดเนตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงพาขวัญ แซ่เอียบ

๊

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายสรนันท์ จันทร์เนย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงสุภาพร มาต๊ะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายนรินทร มีบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายมงคล จงอยู่เย็น
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนซุง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายทิวากร เรือนเพ็ชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๒ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายภูริณัฐ พัดอะโน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉิมพาลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงชลดา ปนทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร จำรัส
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงพิมนภา บัวเผือน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายอดิศร ดารดาษ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพง วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงญาณภา ด้วงนาค
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายวงศกร ว่านเครือ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายอนุสรณ์ นิมนวล

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยบวบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงณัฐวดี ทักษิณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงชนากานต์ สร้อยบวบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายณัฐพล เพลิดเพลิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุมเกาะ วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงภัคธีมา วันทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงเกษมณี นิรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ลอยฟา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าเกย  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงรวิษฎา นาคขวัญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

นาคขวัญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงนาตยา จันทร์เดช
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ โตจริง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไม้งาม วัดท่าทอง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายธนภัทร สังข์หอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายอิศรา รักปรางค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายธนพล คงเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายปุรเชษฐ์ เมืองแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ จิตรมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายนิรนธร วรรณกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายพลพล ทองแดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงมนัญชยา อ้นวงษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายอนุภัทร ภูมะณะศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แตงฉิม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงศจี สมบัติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายอรรถพล อ้นเล่ห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายอัครเดช จิวนารายณ์

๋

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงภานุมาส หนูพันธ์ขาว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแร่ วัดวังถำคูหาสวรรค์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๖

นางฉัตรลดา กราสเซิล
๑๗/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๗

นางสาวสมปอง ปยะวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๑๔

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๘

นางสาวสุนันทา ทำนาย

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสวรรคโลก วัดหนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๕๔๙

สิบเอกนพดล อาจนนท์ลา
๓๑/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๐

นายศุภชัย ตาทิพย์
๒๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๑

นายอติวิชญ์ ศิริรังโรจน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๒

นางสาวพรตะวัน แก้วเนตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๓

นางสาวสาวิตรี บำยุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๔

นางสาวอรอนงค์ วรรณเครือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๕

นายสิรภพ ครอบสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๖

นายสัตตบงกช ดาวนุไร
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๗

นายประชา จีเพ็ชร

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๘

นายศิวกร ปนทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๕๙

นายกิตติรัตน อินแก้ว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๐

นายณัฐพงศ์ งามละม่อม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๑

นางสาวนงนาฎ สุทธิวุฒิ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๒

นางสาวศสิมา หวานสนิท
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๓

นางสาวญานิกา แม้นมาลัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๔

นางสาวกนกวรรณ เพียสุระ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๕

นางสาวอรพรรณ กรรณิกา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๖

นางสาวอัญศิณี เอียมสะอาด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๗

นายนภดล คงกำเนิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๘

นายนภดล ปกดำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๖๙

นายธาดา สิงห์จันทึก
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๐

นายมธุรส เพ็งที

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๑

นางสาวนฤมล เสริมสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๒

นายวรเมธ อินต๊ะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๓

นางสาวตรีนุช แก้วมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๔

นางสาวภูษณิศา อ้วนลำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๕

นางสาวกันธิรา ชอบดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๖

นางสาวตวงรัตน์ เปลืองปลิด

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๗

นางสาวสุธินี มีอาชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๘

นางสาวศิริรักษ์ มีปน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๗๙

นางสาวณัชฐณิฌา จีเพ็ชร

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๐

นางสาววิไลพร มียอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๑

นางสาวพลอยวดี มหาคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๒

นายณัฐพล สารีนาค
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๓
นางสาวธัญญลักษณ์ เพียรหา

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๔

นางสาวมัชฌิมา ศิริพรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๕

นางสาวณัชชา ชมพู
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๖

นางสาวอรยา บัวมาก
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๗

นายอรรถภูมิ จันทร์งาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๘

นายสิทธิชัย รอดพลัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๘๙

นางสาวสุดาภรณ์ ชูกำลัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๐

นางสาวอตินุช ธรรมเนียม
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๑

นางสาวสุดารัตน์ สำอาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๒

นางสาวสุธัญญา นิลแนม
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๓

นายธนากร เฉลยสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๔

นายสถาพร พุฒลพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๕

นางสาวพัชรีพร นิลนุ้ย
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายชาญณรงค์ ธิชากรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๗

นายธนพล คงกำเนิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายเสกสรรศ์ บำเพ็ญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายจารุภัทร์ ทิพย์คูนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงรืนฤดี

่

ดีมากมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ วัยพัททา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ นิลแนม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงวริศรา ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๔

นางสาวณธาทิพย์ งามผิว
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงรวินันทร์ คุ้มศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๖
นางสาวณัฐฐา อินทร์ใย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงอรฤทัย หนองรัง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงปุณยนุช เอียมสอาด

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงชลธิชา นุชประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายจิระพงศ์ กลินคุ้ม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายวันชนะ อยู่ภักดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายณัฐสิทธิ ทิมทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายภูษิต และซัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายอนุสรณ์ อินทร์เขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงพัชรี ว่านเครือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงนริศรา จอมชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชือผู้ดี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ นักรบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เงินแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายธีรภัทร์ เดชวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายวรากร ศรีสงคราม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายพลวัต ปานโต
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงสุชานันท์ มากเอียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงพรชิตา สินธุชลไพศาล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภา ภู่ระหงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงกินะรี สงวน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายพงศ์ศิริ คำนึงควร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เอียมศรี

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายพีรพล โสดา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายธีรภัทร แฝงชมภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงดวงกมล สิทธิคำฮอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงบูรณี พลับพิบูลย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศรัณย์พร พรมเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงธิดาพร น้อยห้อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงปรัชญา จันทะวาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายโชควิวัฒน์ อินมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงศิรินภา พานไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงสมสกุล ฉบับแบบ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงมุธิตา บุญกำจัด
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงชัญญานุช กระแซง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายภานุกูล ทองอยู่
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายวิศรุจน์ แตงก่อ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายสุทิน เถาวัลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายมณฑน ทรงมณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายธนิสร ปรากฏวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ กันทิยะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงฆายนีย์ สมสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา พนมพจน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงพนิตพร เตือนสติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฟกเจริญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงณาธิณี บานแย้ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายกัณธมน โสวิทยสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายพิเชษฐ์ แนวสถล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงสุชาดา เหลาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงปภาพินท์ น้อยลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงกาญจนา อินบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายนพดล รักแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

อยู่คร้าม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายณัทพงษ์ มาภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๑
เด็กหญิงปริญญาภรณ์

เดชแฟง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายจักรภพ กวีธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ จันทราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายธนธรณ์ ไชยบำรุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอรุณพร เพ็งสุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บัญญัติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงกชกร อินต๊ะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงจิดาภา มาประสพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชลนัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายสุรเกียรติ คงชะนะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงธนพร อยู่รวม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงนิรชา คำยอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงมาฆมาส แสนบุญยัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงอรปรียา ทองตอนพุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงณัฐธีนี แตงคง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงณัฐธีรา แตงคง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายชินโชติ ทวีมนูญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงนันทิชา อินต๊ะวิชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงภัสอร กลินประยูร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงธัญณิชา มะตะบอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงเนตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายวรกฤต จันทร์ช้าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงสุภาพร อินดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงศรีธารา ปาถ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา พุ่มชะบา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สลักทองคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงพิมพิศา เฉียบแหลม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงชาลิสา บุญประดับ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทิมทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงณัฐภัสสร พลชนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงแพรวนาวี สุธารักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จงแจ่มฟา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสโรบล ชูพยัคฆ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงอาภาสิริ กังวาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงวิภา ไทยบุญเรือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงกัญจนพร นันทโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา นาคแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มากมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายปวริศ นิยมเยาว์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงกฤษณา อยู่ปาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงกฤษณา เงินคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงรุ่งพิไล ทำสวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงชมพูนุช ประกูน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเทียม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายสุวิจักษณ์ กุหลาบ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงชนาพร ปนทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ คำยะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายพิสิษฐ์ พูลรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงเบญจพร เกตุศรีเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงณัฎฐา เทพจัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายมีนา แจ้งชัด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงชนกันต์ ขุนเพ็ชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายทิพาพร สำแดงเดช
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๕

นายวทัญู หาญธนะโสภิต
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายโสภณัฐ ฤกษ์ดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปราณีต
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ น่วมเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายวีรภัทร์ ดาสาลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงพันธิสา สิงห์มี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายกิตติพศ จินดาประชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายศุภกฤต ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายสุจิตรา เขียวตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงเกศินี แก้วสุทะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายจิตรภาณุ ขันแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงสิริฉัตร ทินกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงชาลิสา กันทิยะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงสุทัตตา นกแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงศรัญญา พรมแดน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายสุทธิพร มงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายธีรชัย พละทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงนันทพร ด้วงโสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงปวริศา แก้วโยธา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายณัฐวัตร ทองอยู่
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายชินดนัย โชคชัยทวีสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายวิสุทธิ

์

เอียมอ้น

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายณัฐดนัย พ่วงสีนาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงสุพิชชา ชัยช่างชิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๓๙
เด็กหญิงณยฎาฐากร การสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงณภัทรากร ลิมบุตร

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงเอือมฟา

้

แก้วชู
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ ครุฑน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายชัยพจน์ ภูมิพิระรัถยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายยงยุทธิ

์

จงกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายศักดา เกิดลาภ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นฤทุกข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ คงรุ่ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายจักรภพ ทัศนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายขวัญชัย พลชาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ยอดดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงชลธิชา สมุดใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงสิรินญา เวียงคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายพิสิษฐ์ แสงทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๗๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิประเสริฐ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายกิตติกา รู้ธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายสหรัฐ พลธีระ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงพลาสินี มาศศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายธวัชชัย กายถวาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายวีรพงศ์ นิมนวล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายคุณานนต์ รุ่งสองแคว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายชัชวาล โวหารพจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายนที อุปมัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายกรกช ศรีชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สว่างอารมณ์  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๕

นายวิรุตติ

์

บุญชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๖

นายนเรศ สถานอุ่น
๐๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๗

นายเสนาะ บัวงาม
๑๔/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๘

นายพิสันต์ นวสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๖๙

นายธรรมนูญ บุญฮุย

๑๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๐

นายชัยวัฒน์ บัวแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๑

นายนพรัตน์ กันธิมา
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๒

นายทศพล เยาวเรศ
๒๗/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๓

นายจิงลี

่

ชาติเชียงชัย
๑๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๔

นายอุเทน ไกรทอง
๑๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๕

นายศุภกฤต แจ้วเสียง

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๖

นายอนุชัย เริมหาสุข

่

๑๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๗

นายชาญชัย ขอบทอง
๒๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๘

นายปญญา ชาวสี
๓๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๗๙

นายณัฐพล พลอยนำค้าง
๒๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๐

นายมารุต แซ๋อิว

้

๒๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๑

นายอภิวัฑฒน์ บุญคง

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๒

นายนิวัฒน์ สมเพท
๑๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๓

นายเชน เจนตลอด
๒๖/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๔

นายนพดล จันทร์หอม
๑๓/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๕

นายธเนศ นฤทุกข์
๒๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๖

นายสมเกียรติ สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๗

นายวีรยุทธ แฉล้มลอย
๒๗/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๘

นายนันทพงษ์ ศรีวิชัย
๓๐/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๘๙

นายอรรถพล ทองไพรวรรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๐

นายธงชัย ยิมเจริญ

้

๑๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๑

นายสมชาย บุญมา
๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๒

นายกิตติพงษ์ ทองงาม
๑๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๓

นางสาวนฤมล แจ้งชัด
๑๔/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๔

นางสาวธณัชพร อยู่ประตู
๒๓/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๕

นางศรีทอง จิตรบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๖

นางอรสินี ศรีสินธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๗

นางสาวพรพิมล ศิริสมบัติ
๓๐/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๘

นางนฤมล ราชสอน
๒๐/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๗๙๙

นางสาวรัตติกรณ์ อำมะวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๐
นางจีรภรณ์ แปนจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๑

นางสาวธีนาถ ทิมครองธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๒

นางสาวระวีวรรณ หอมชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๓

นางสาวอำภา วัฒคล้าย
๑๖/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๔

นางสาวพรทิพย์ พรมจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายปรเมศวร์ จองปอ
๒๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายธนภัทร ธีรกุลวรรธ
๑๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายเจษฎา ทองงาม
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงธิดาพร ปริมาณ
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สายทอง ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงณัฐนรี มันหมาย

่

๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงพิสชา บัวแสงจันทร์
๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายนิรวิทธ์ อรุณวิง
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายอวิรุทธิ

์

คำนึงควร
๒๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายศตวรรต สุขแจ่ม
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงสุสิริ แกมเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญชู ๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ เชิดชู
๑๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เพ็งสุวรรณ์
๑๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงปญญาพร กรรณิการ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา แดงอาษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายอธิวัฒน์ เลือมนรินทร์

่

๑๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายสรวิศ โคตรประทุม
๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายทีปกร กันทะชุมภู
๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ พยัคฆ์วงศ์ ๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุโขทัย  ๘๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายภูริภัทร แก้วสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล ศุทธกิจไพบูลย์
๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ลำเลิศ
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ ศรีสมุทร
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงพรธีรา บุญเมือง
๑๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ กาเพ็ชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายชินพัฒน์ ยันต์วิเศษ ๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายคณภัทร์ เกิดปอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงชญาดา ชมประเสริฐ
๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงจิตราพร เดชาวุฒิ ๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงชนัญภรณ์ ใจดี
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายพีรากร เมฆชอุ้ม ๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงธนพร นายอง ๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงจณิสตา เผยวัจน์
๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำพีระเมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงรินรดา ธีรวรกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงนิชานันท์ กันทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงวิชญาพร สุวรรณชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงดุษฎีรัตน์ ศรีปา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เขียวสี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายนนท์ปวิธ ฉาดฉาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แย้มขำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๘

นายพงศกร นุพิศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๔๙

นายธนกร ปมาละ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๐

นางสาววนิดา กุลคิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๑

นางสาวมาริษา เถาวัลย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๒

นางสาวนิตยพร รัตนมานะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๓

นางสาวหทัยชนก ศรีเนตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๔

นางสาวสุวพร ช้างคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๕

นางสาวก้อนทอง ใจดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๖

นายธนกร ทองบาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๗

นายนภดล จำปาศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๘

นายณรงค์เดช เชือพระซอง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๕๙

นางสาวรุ่งทิวา ขุนทองชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๐

นางสาวกนิษฐา สำลีปน
๑๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๑

นางสาวสุริชา อิมคำ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๒

นางสาววรรณิดา สิงห์เหม
๑๐/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๓

นางสาวธนาภรณ์ ไถหว่าน
๐๓/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๔

นางสาววิภาวี ด่วนเดิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๕

นางสาวเสาวภาคย์ ถนอมจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๖

นายณัฐวุฒิ รอดกุน
๒๓/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๗

นางสาวชุติมณฑน์ มิงมิตร

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๘

นางสาวชลิตตา บานแย้ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๖๙

นางสาวเกวลิน เฝาหาผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๐

นางสาวณัฐกานต์ จงบริบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๑

นางสาวพรวิมล เนียมเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๒

นางสาวสุภาวดี อยู่ทุ่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๓

นางสาวสุชาดา ขุมเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๔

นายพิริยะ โวหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๕

นางสาวทิพวรรณ ทองแดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๖

นางสาวกมลลักษณ์ มาแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๗

นางสาวอัญชนา จิตรมัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๘

นางสาวสุมิตตา คำผัด

๒๖/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๗๙

นางสาวสุจิตรา รำมะนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๘๐

นางสาวชลธิชา ตังไว้

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๘๑

นางสาวสุวิมล บานแย้ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

สท ๓๕๕๙/๒๘๘๒

นายภานุวัฒน์ บานแย้ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

หนองโว้ง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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