ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ส่งสอบ ๓,๐๘๒ คน ขาดสอบ ๑๐๓ คน คงสอบ ๒,๙๗๙ คน สอบได้ ๒,๒๕๗ คน สอบตก ๗๒๒ คน (๗๕.๗๖%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๑ เด็กหญิงชุติกาญน์ ศัพท์เสวี
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๒ เด็กหญิงชุตินันท์ รอดน้อย
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๓ เด็กชายฐานันท์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๔ เด็กชายฐิติวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๕ เด็กชายฐิติศักดิ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๖ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๗ เด็กชายณัฐพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๐๙ เด็กหญิงณัฐนิชา
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๐ เด็กชายณัฐบดินทร์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายนนทนันถ์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนิตินันท์
เด็กชายปวินพัตร
เด็กชายพัฒนชัย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๑๙ เด็กหญิงพิมพ์มาดา

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๐ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๑ เด็กหญิงภัควลักญช์

เด็กหญิงภัทธิมา
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๓ เด็กชายภาคภูมิ
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๔ เด็กชายภานรินทร์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๒

ดาวเรือง
จันมา
เจริญผล
ฮ่วนสกุล
ล้อมน้อย
สุวรรณโรจน์
สุ่มเกตุ
แก้วทุ่ง
รอดสวัสดิ์
มูลสาร
แสนคำภา
โนนกลาง
โสภณางกูล
คำวร
ไกรวงษ์
เพ็ชรสะอาด
ยาหมู่
เรืองรุ่ง
อยู่มา
จันตรี
พุทธ์สุก
กังวาลนาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๕/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๘/๐๕/๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๕

เด็กชายภูรินท์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กหญิงมาลินี
เด็กชายยุทธชัย
เด็กหญิงยุอานนท์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายรัตน์ศักดิ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวีรวรรณ
เด็กชายศุภกฤษณ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภมงคล
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิทธิรัตน์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสิรภัทร์
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กหญิงสุพนิดา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายอธิจิต
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอัครพล
เด็กชายอำพร
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายอุ้มบุญ
เด็กชายเอกวิกร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกนกพร

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๔๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๕๙

นามสกุล

ยมแก้ว
อรินทร์
กลิ่นขำ
นกเพ็ชร
ผ่องสี
หว่างเชื้อ
ทาทูน
จัดการ
อ้นสาย
กลีบบัว
ทับนาค
เทียนดำ
พิมพ์ศรี
เที่ยงดี
ดนุชนินทร์
ลำเจียก
เหมือนฤทธิ์
สายปาน
ภักดีโต
เนียมหอม
ตุ้มท่าช้าง
สินสมุทร
ด้วงมา
เอี่ยมทอง
บัวเผื่อน
ศรีสุวรรณ
ใจมา
ธารานาถ
กลัดทอง
คชแก้ว
ไม้กร่าง
นาคสวัสดิ์
หนูเมือง
เดือนแรม
เด็กหญิงกนกวรรณ เข็มคง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๕/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๐ เด็กหญิงกมลลักษณ์ แพบุตร
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๑ เด็กชายกรนารายณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๒ เด็กหญิงกรรณิการ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๗

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตชัย
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงกฤติยาณี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงกัญญาวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๐ เด็กหญิงกัญญาวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๑ เด็กหญิงกัญญาวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๒ เด็กหญิงกาญจนา
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๓ เด็กหญิงกิตติชัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๔

เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กชายเกียรติกมล
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายจักรภพ
เด็กหญิงฉัตรกมล
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายชลธาร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกฤตพล
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจีรพงค์
เด็กชายจีรภาค
เด็กชายฉัตรชนก
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายชนาธิป

อ่วมบุญ
จันทรา
เม่งมั่งมี
ทับศูนย์
สมฟามิตร
แก้วมี
โพธิ์วัง
รอดวัด
คงประยูร
ท้วมทอง
พะโยม
มะนิยม
เมฆทัพ
แสงทวี
ผดุงยศ
ขันทอง
กันวงศ์
หงส์เจ็ด
แสงชัย
ดีอินทร์
พรมมะนัด
พิศนอก
สุขม่วง
รัตนวิชัย
ทาเงิน
มีนา
น่านอูบ
มีกลิ่น
กลิ่นชะเอม
สมนา
รอดศรี
ผิวขาว
จันทร์เรือง
คงเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๕/๐๖/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๘/๐๕/๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
๑๖/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดไทยชุมพล
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ
วัดคูหาสุวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๕

เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายชยากร
เด็กชายชัยเดช
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายณกร
เด็กชายณฐพล
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายเดชาวัต
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายทีฆทัศน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพรรษ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงธันยรัตน์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรธาดา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนที
เด็กชายนภัสกรณ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนริตา
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงนฤมล

สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๐๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๒๙

นามสกุล
สอาด
เฉื่อยพุก
ศรีษา
ธนพัตฉันทัศ
ดาวเรือง
บุตรนุช
รอดแสง
ดำดี
เพ็ชรพูล
คลำดิษฐ์
ทับนาค
อินชู
เกตุขำ
อยู่พุ่ม
สีดาฟอง
พยัคฆ์
ปานขำ
เปยมศรี
พุกเกลี้ยง
พุกเกลี้ยง
วันจันทร์
เรือนอินทร์
มหาเพ็ง
ทับจาก
หงษ์เขียว
ด้วงแตง
วงค์เดือน
รักกลิ่น
มั่งคล้าย
สวัสดิ์วิชัยโสภิต
ปนทิม
ห่วงมี
พิศสุวรรณ
เนื้อไม้
อิ่มเทศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนัฐพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๑ เด็กชายนันทพัทธ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๒ เด็กหญิงนันทิชา
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๓ เด็กหญิงนิชสานาถ

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๐

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๔ เด็กหญิงนุตประวีณ์

เด็กชายเนติ
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๖ เด็กชายปฏิยุทธ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๗ เด็กหญิงปนัดดา
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๘ เด็กชายปภังกร
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๕

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๓๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๐ เด็กหญิงประกายเพชร
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๑ เด็กชายประสิทธิพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๖

เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปญฐญา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพนัชกร

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๗ เด็กหญิงพรรณนารา
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๘

เด็กหญิงพรสุดา

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๔๙ เด็กหญิงพลอยขวัญ

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กหญิงพัชราภา
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๒ เด็กชายพัทธนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๓ เด็กหญิงพิไลวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๔ เด็กชายพีรดนย์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๑

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๕ เด็กชายเพชรตะวัน
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๖ เด็กหญิงเพียงตะวัน
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๔

เด็กหญิงเพียงรวี
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภาณุพัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภูริตา
เด็กชายมงคล
เด็กชายมโนพัศ
เด็กหญิงมลทิชา

นามสกุล
โตนดทอง
บ่อคำ
สายทอง
แก้วอยู่
สิงห์กรณ์
แก้ววิเศษ
เรืองแหวว
ยอดเมือง
เชื้อพรมมา
สิงห์วี
คำภีรพันธ์
ไกรวิลาศ
เอี่ยมสี
นาครินทร์
สงคราม
ทองปอด
แบขุนทด
ธรรมเนียม
ยิ้มทิม
ฉำก๋ง
เดชะมา
ปานบุตร
เจริญสุข
ศรีบุญ
นิ่มทอง
สาเขตต์
น้อยพันธ์
ช่างเสียง
ปนทอง
นึกรักษ์
อภิวัฒน์จำนงค์
หาญนิรันดร์
มั่นคง
เย็นเยือก
อินประสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๕ เด็กหญิงมุกดาวรรณ

เด็กชายรัฐสิทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๗ เด็กหญิงรัตติกาล
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๘ เด็กหญิงรัตนวลี
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๖

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๖๙ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

เด็กหญิงรินรดา
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๑ เด็กหญิงรุ่งรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๒ เด็กหญิงลีลาวดี
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๓ เด็กหญิงวทัญญา

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๐

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๔ เด็กหญิงวภรรณวิษา
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๐

เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวันพิชิตชัย
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวิลัยวัลย์
เด็กหญิงศศินันท์
เด็กชายศักยกฤต
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศุภกิต
เด็กหญิงศุภาพิชญ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๑ เด็กชายเศรษฐวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๑๙๙

เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงสลินทิพย์
เด็กชายสหภูมิ
เด็กชายสิทธิรัตน์
เด็กชายสิปปกร
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กชายสุทธิชัย

นามสกุล
เปรมสน
สุวรรณฤทธิ์
คำบุศย์
ไพเราะ
เกตุเอี่ยม
แดงโย
กาบัว
สุวรรณศรี
สนองบุญ
คล้ายเพ็ง
ซอมขุนทด
แดงเรือง
สอนโต
ขำใจ
พานทอง
เพ่งพิศ
น้อยอินทร์
มีคุณ
เพชรฟก
แออัด
สีนวล
ทองนาค
เงินนา
แก้วคุ้ม
ขำแย้ม
จำรุราย
พันธุ์ชนะ
จันทร์สว่าง
โยกเกิน
เคียงข้าง
แดงบางดำ
เสาแบน
นระปญญา
สุวิทยชัยศิริ
รอดทุ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๐ เด็กชายสุทธิพจน์ บุญเพ็ง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

เด็กหญิงสุพัชชา พุ่มบาง
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๒ เด็กหญิงสุภาพร เสือมั่น
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๓ เด็กหญิงสุมินตรา มั่นสุข
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๔ เด็กหญิงหรรษกานต์ ร่มเย็น
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๕ เด็กหญิงอทิตยา แย้มเมล์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๖ เด็กหญิงอภิชญา คชสิทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๗ เด็กชายอภิรัตน์ จันทร์วิไล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๘ เด็กชายอภิสิทธิ เรืองคำ
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๙ เด็กหญิงอรอนงค์ บัวบุตร
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๐ เด็กหญิงอริสา
แพรเนียม
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๑ เด็กหญิงอัญชิสา หล่อสุวรรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๒ เด็กชายอานาคิน รชตกาญจน์กูล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๓ เด็กหญิงอาภัสรา สอนสืบ
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๔ เด็กชายณัฐวัตร คชนิล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๕ เด็กหญิงปลายฝน ชลิพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๖ เด็กหญิงวรัญญา พวงดอกไม้
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๗ เด็กหญิงกชพร
เดชาเขียวบาง
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๘ เด็กชายกฤตรัฐ ระเบียบ
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๑๙ เด็กหญิงกุลปริยา น้อยนวล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๐ เด็กชายเกียรติภูมิ หาญพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๑ เด็กหญิงขวัญข้าว หมวกสังข์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๒ เด็กหญิงเขมินทรา กรณ์ผ้ึง
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๓ เด็กหญิงคณาพร จรวุฒิพันธ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๔ เด็กหญิงจารุภา แปนโพธิ์กลาง
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๕ เด็กชายจิรวัฒน์ แจ้งแก้ว
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๖ เด็กชายจิรัฎฐ์ชยุตม์ คงกระจ่าง
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๗ เด็กชายฉัตรรัศม์ ยานุกูล
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๘ เด็กหญิงชนัญธิดา มาจาด
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๒๙ เด็กชายชินาธิป รุจิเรืองอนันต์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๐ เด็กชายญาณกิตติ์ อนุไชย
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๑ เด็กหญิงฐิตาพร ทรัพย์ปน
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๒ เด็กหญิงฐิติวรดา หงษ์ทอง
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๓ เด็กหญิงณภัทร นาโตนด
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๔ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ คำพิูทูล

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๐๑

หมายเหตุ

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู๒๕๐๔ วัดคูหาสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐภาส
เด็กหญิงณัฐยาวีธ์
เด็กชายณัฐวุฒิ

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๔๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๖๙

นามสกุล

ม่วงแกม
บัวบาน
ดีจริง
อยู่ปอม
ลือเฟอง
สายสุทธิชัย
สุขมี
เด็กหญิงดาราวรรณ ขวัญเงิน
เด็กชายเดชอนันต์ เลิศลักษณะวงศ์
เด็กชายเตชิต
ศุภสิทธิ์
เด็กชายธนกฤต คงกระจ่าง
เด็กหญิงธนพร เนียมจันทร์
เด็กชายธนพล แก้วผูก
เด็กชายธนภัทร เผ่าถาวร
เด็กชายธนภูมิ ศรีตนทิพย์
เด็กชายธนวัฒน์ แปลกมาก
เด็กหญิงธัญพิชชา บุญสืบ
เด็กหญิงธารธารา ศรีโย
เด็กชายธีรภัทร บุญชู
เด็กหญิงนฤมล ศรีสวัสดิ์
เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญคง
เด็กชายนันทิพัฒน์ มาฉำ
เด็กชายปริธาน ปานเมือง
เด็กหญิงปณฑารีย์ ปทมโยธิน
เด็กหญิงเปมิกา เจริญสุข
เด็กชายพลธวัช จันทร์งาม
เด็กหญิงพัณณิตา คงกำเหนิด
เด็กชายพาณุพงษ์ ครุธโปร่ง
เด็กหญิงพิชญธิดา หมวกสังข์
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ พุ่มพวง
เด็กชายภคปกรณ์ กิตติประภานันท์
เด็กชายภาสกร ย้อนใจทัน
เด็กหญิงมนฑลี นาคนาค
เด็กหญิงรสิตา ชูย้ิม
เด็กชายรัฐศาสตร์ พรมย้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๐

เด็กชายรัตนโชติ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรปรัชญ์
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงเวรุตา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายเศรษฐี
เด็กหญิงสาธินี
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กชายสุรพัศ
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายกนกชัย
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กหญิงจิรัฐิพร
เด็กชายณัชพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนวลหทัย
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงชลนรัคน์
เด็กชายณัฐวัศ

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๗

สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๘ เด็กหญิงธัญญารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๒๙๙ เด็กหญิงนัทธ์ชนาถ

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๐ เด็กชายนัธทวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๑ เด็กชายบุญญาวัฒน์

เด็กหญิงพรนภา
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๓ เด็กหญิงพรรณอร
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๔ เด็กหญิงพัชรพร
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๒

นามสกุล
นุ่มมีศรี
จันทร์นวล
หนูแย้ม
เนียมแสง
สังเกตุ
บุญมี
ยุบล
วิโรจนพิสุทธิ์
กลิ่นใจ
ฟกบัว
วงศ์มา
สอนโต
พัฒนพิเชียร
ทองอิน
เมฆตะณี
เกิดทวี
แก่นทอง
นากลาง
มีหล้า
ตองอ่อน
เนียมน่วม
ภู่รอด
คำพวง
ยนตรดิษฐถาวร
บัวงาม
นิยมกูล
แพ่งเม้า
เพ็งอ่อง
เกตุดำ
อ่วมบุญ
ภู่รอด
เนียมน่วม
ท้วมเรือง
ปรีกมล
สุขไสย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายธรรม

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดราชธานี
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่
วัดคุ้งยางใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๕

เด็กหญิงมัสติยา
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงนันทชา
เด็กชายสราวุฒิ

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๐๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๓๙

เด็กชายจีรพัทธ์
เด็กชายชยังกูร
เด็กหญิงณภัสสรณ์
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงเวทิตา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงสิริศา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายชัชชัย
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กหญิงกรชนก
เด็กหญิงช่อทิพย์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนสร
เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงณัฐนารี
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงบัณฑิตา

นามสกุล
ม่วงคุ้ม
นุ่นทะสอน
พลทามูล
อบเชย
อินขวัญ
พานทอง
เล่าป
ตรัสมา
พริกบัว
ทองเรือง
บัวงาม
ภู่ศรี
คำมูล
จันทร์ผ่อง
สุขใส
โตบัว
ด้วงลอย
เพ็งอั๊วะ
คงสมบัติ
แสงนาค
ชื่นอ่อน
บุญเทศ
เจริญดี
จันทร์ศรี
กันแย้ม
มิ่งกลิ่น
ศรีวิเศษ
ยึนรัมย์
หล่องคำ
โหงยนต์
ต้อนแก้ว
ยิ้มทอง
คงรักษา
พรมนาคา
พัวศิริมิตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางเอน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางเอน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางเอน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยางเอน

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคุ้งยางใหญ่
วัดบึง
วัดบึง
วัดบึง
วัดบึง
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดหัวฝาย
วัดตระพังทอง
วัดตระพังทอง
วัดตระพังทอง
วัดตระพังทอง
วัดตระพังทอง
วัดตระพังทอง
วัดตระพังทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๐

ชื่อ
เด็กหญิงปณิดา

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๑ เด็กหญิงปราณปรียา

เด็กหญิงปานชีวา
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๓ เด็กชายปติ
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๔ เด็กชายปุณภพ
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๕ เด็กชายพงศกร
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๒

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๖ เด็กหญิงพลอยชมพู

เด็กหญิงพัชรพร
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๘ เด็กหญิงพัชราภา
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๙ เด็กชายพิชิตชัย
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๔๗

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๐ เด็กหญิงพิทยารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๑

เด็กชายพีรทัต

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๒ เด็กหญิงแพรวพรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๔

เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภัทรวิทย์
เด็กหญิงภาวินี
เด็กชายรชต
เด็กหญิงรพีกร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวริทธิน์ ันท์
เด็กชายวสันต์
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวาริษา
เด็กหญิงวาสินี
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอโณทัย
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอรรถกร
เด็กชายเอกริน
เด็กชายกมลวิช

นามสกุล
แจ้งจีน
จันทร์ทันโอ
อวยพร
หลำเหม็น
ปาละกะวงค์
เรืองศรี
ชาญวิทยกร
นุ่มพรม
พุ่มพวง
แย้มพลาย
จันทร์คง
บุญโส
ปราศรัย
พุ่มพรม
ขุนทอง
ทองหล่อง
คำเอี่ยม
คงกลับ
ฮุยน้อย
แสงสุวรรณ์
จันทร์ช่ืน
จันทร์เส็ง
รักประพันธ์
วงษ์ชมภู
ใจดวง
เฉลิมนาค
เดชประไพ
โพธิ์หอม
คำด้วง
อาจฤทธิ์
เกิดเกตุ
คำเนียม
วัลลังกา
ณรงค์
พันธ์เขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๕ เด็กชายกฤษณพัฒน์

เด็กหญิงกวินทิพย์
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๗ เด็กชายกองพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๘ เด็กหญิงเกตนรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๖

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๗๙ เด็กหญิงจรรยมณฑ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๓๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๐๙

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายไชโย
เด็กชายฐาปกร
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐภร
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงถิรดา
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนชัย
เด็กหญิงธนัฏชา
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงนิศามน
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปุณณวิชญ์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กหญิงพัดชา
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงพิริยา
เด็กชายพุฒิธร
เด็กชายภาคิน

นามสกุล
บุญรอด
เมืองวงค์
ดาวเรือง
เข็มพันธ์
ปะสะจัน
คงธิ
นุ่มพรม
ศรีประเสริฐ
จึงประเสริฐ
ด่านพิกุลทอง
เดชประไพ
อินใหม่
นาคจร
ครุฑนาค
วรรณศรี
สอนมา
บุญมี
พูลมณี
รักแจ้ง
จันทร์โพธิ์
โหงยนต์
ยิ้มปน
กุดกันยา
เดชะ
เรือนคำ
เรืองแจ่ม
ยอดทวี
เจริญบุตร
พรมเพ็ชร
รอดเมล์
ทาเอื้อ
วุ่นพ่วง
ทาเที่ยง
ทองหล่อง
บุญเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๐

เด็กชายมงคล
เด็กชายมนัสกวี
เด็กชายมนัสชัย
เด็กหญิงรักษ์ศิริ
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวสันต์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงวันทนา
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายศุภพร
เด็กหญิงสินิทธา
เด็กชายสุกฤต
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรพัศ
เด็กหญิงสุวนันท์

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๗

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๘ เด็กหญิงอมลวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๒๙ เด็กหญิงอมลวรรณ

เด็กหญิงอเมเรีย
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๑ เด็กชายกฤษฎา
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๒ เด็กชายกิตติศักดิ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๐

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๓ เด็กหญิงจันทกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๔

เด็กชายณัฐพงค์
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายธเนศ
เด็กชายบุณยภัทร
เด็กหญิงปาลิตา

นามสกุล
เพ็ชรพูล
ห่วงถึง
นาคสุวรรณ
มาสิน
จาดไทย
เรืองฤทธิ์
เสือเล็ก
ตามาตา
ทัดไทย
ทองมาก
ยุวพันธ์ุ
คล้ายเพ็ง
บุญสำลี
เกตุแก้ว
นาแก้ว
สมศรี
เฉลิมสิริโรจน์
เลี่ยมทอง
แก้วทุ่ง
จันทร
พุ่มแตง
เปรมอ้น
ปานเรือง
อำปลี
มั่งคล้าย
พูลสวัสดิ์
สามบุญลือ
เรืองคำ
ทับใจ
ปวงคำใจ
เกตุอ่อน
น้อยอินทร์
บัวแก้ว
กล่องชู
ทรัพย์ประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วัดตระพังทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพัชรธิดา พารุณ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๖ เด็กชายสุกัลย์
ลือเฟอ ง
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๗ เด็กหญิงกมลวรรณ เดือนแจ่ม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๘ เด็กหญิงธนาภรณ์ พวงรอด
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๙ เด็กชายปยชัย
สุ่มแก้ว
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๐ เด็กหญิงพูลทรัพย์ เกตุน่วม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๑ เด็กชายภัทรเวช แสงนารี
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๒ เด็กหญิงเกวลิน เต็มเปยม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๓ เด็กหญิงเนาวรักษ์ ขันติวงค์
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๔ เด็กหญิงปยฉัตร แซ่ด้าน
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๕ เด็กชายกันต์กมน มาเกาะ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๖ เด็กหญิงจีรนันท์ แห้วเหมือน
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๗ เด็กชายไชยภัทร คำรุณ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๘ เด็กหญิงณัฐชานันท์ สีสุวรรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๕๙ เด็กหญิงณัฐธิดา เสือบาง
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๐ เด็กชายณัฐพงษ์ มอญเปย
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๑ เด็กหญิงตรีรัตน์ คำอิ่น
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๒ เด็กชายเทวัญ
พึ่งวงค์ญาติ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๓ เด็กหญิงธนพร
ทองพงษ์เนียม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๔ เด็กชายธนภัทร บุญสิงห์
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๕ เด็กชายนฤพล
จูณีนารถ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๖ เด็กชายนันทโชติ พรรณประทุม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๗ เด็กหญิงนันทิกา สี่ห้าพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๘ เด็กชายนิธิพัฒน์ นาคคุ้ม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๖๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์ แดงน้อย
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๐ เด็กหญิงพัชรพร กล่องชู
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๑ เด็กชายพัทธนันท์ บัวหลวง
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุทธชู
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๓ เด็กชายเมธี
คำสวน
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๔ เด็กหญิงรุ่งนภา อำพุฒ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๕ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คิดงาม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๖ เด็กชายวรกานต์ เพ็งสว่าง
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๗ เด็กหญิงวรพิชชา นาคนาคา
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๘ เด็กชายวัชรพล เกตุชาญ
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๗๙ เด็กชายวิทวัฒน์ เพ็งเนียม
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากแคว
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากแคว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากแคว

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากแคว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากแคว
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากแคว
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากแคว

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากแคว
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๐

เด็กหญิงวิมลมณี
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอั้ม
เด็กหญิงกฤตรีรา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายทรงพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนิชานาถ
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กชายพิษณุ
เด็กหญิงรฬญญา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวุฒิพงษ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๘

สท ๓๕๑๖๒/๐๔๙๙ เด็กหญิงสลินเกตณ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๐ เด็กชายสิทธิพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๒

เด็กชายโสภณา
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายชยพล
เด็กชายชวิศ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนันทภรณ์
เด็กหญิงนิธินาถ
เด็กหญิงรัตติกานต์
เด็กชายวิวรรธน์
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายอินทัช
เด็กหญิงณัฐณิชา

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๓ เด็กชายสุวรรณทอง
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๔

เด็กชายกรวิชญ์

นามสกุล
จันทร์ฉาย
เขียวคชสาร
ศรีบานเย็น
แจ่มแจ้ง
นันทะวงษ์
ลิวากรณ์
จูน้อย
กล่องชู
สมบูรณ์
บ้านกล้วย
สุขดี
อุตชาวสาน
สอนศรี
แสงศรี
นุชรอด
เอี่ยมดี
นุชรอด
เพ็งสว่าง
ถึงน้อย
มูลพินิจ
มูลทองย้อย
สุขดี
สิงโต
อ้นพัด
หริมเทพาธิป
นาคภู่
พ่วงพี
เอี่ยมมา
มิ่งประเสริฐ์
อยู่สายบัว
คมขำ
สุรารักษ์
คงเจริญ
ผ่องศรี
จิตท้วม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) วัดกำแพงงาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) วัดกำแพงงาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) วัดกำแพงงาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) วัดกำแพงงาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) วัดกำแพงงาม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) วัดกำแพงงาม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกล้วย

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกล้วย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกล้วย
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
๑๘/๐๕/๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกำแพงงาม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดกระชงคาราม
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๕

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกานตพงศ์
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงชญาภา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเตชสิทธิ์
เด็กชายเตชิษฐ์
เด็กหญิงธัญญานุช
เด็กชายปุณณัตถ์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพิมพ์อร
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายวิสสุต
เด็กชายไววิทย์
เด็กชายศักย์ศรณ์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายสุวิจักษณ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอัครวิชญ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายอภิธาร
เด็กชายอภิสร

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๑

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๔๙

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายวรกฤต
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายชัยการณ์
เด็กหญิงพิมพ์ลดา

นามสกุล
ช่วยหลำ
ข่าวแจ่ม
แต้เถา
พุ่มพัว
กันยาวิจิตร
เมฆเสือ
บุญเทศ
บุญเทศ
จันทร์ทุ่ง
เนตรสว่าง
ทัดแพ
สร้อยระย้า
มีดา
เนียมสัมฤทธิ์
ถิ่นที่
คำเปล่ง
ฉิมใจ
สุวรรณ
แก้วเฟอง
สุ่มแก้ว
แสงสุด
ดวงคำ
เพ็งเปรม
เขียวคล้าย
ปนแจ้ง
บุญเลิศ
วงสุวรรณ
อยู่แย้ม
บุตรหล่อ
แสนโคก
พูลเลิศ
สุขสัมพันธ์
ปานิเสน
สุขมา
ฟองภู่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย

สังกัดวัด

วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดตาลเตี้ย
วัดตาลเตี้ย
วัดตาลเตี้ย

หมายเหตุ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วัดไสยาศน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วัดไสยาศน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วัดไสยาศน์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วัดไสยาศน์

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตาโชติ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์

วัดหนองตาโชติ
วัดหนองตาโชติ
วัดหนองตาโชติ
วัดหนองตาโชติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๐

ชื่อ
เด็กชายชัยวิทย์

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๑ เด็กหญิงสุพิชญากรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๐

เด็กชายไชยณรงค์
เด็กหญิงทานตะวัน
เด็กชายปุณยวัจน์
เด็กหญิงพัชชา
เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายจิระศักดิ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐธัญ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายพรรษา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายเมธัส
เด็กหญิงวชิรา
เด็กชายวีรพงศ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๑ เด็กชายศักดาธรรม
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๔

เด็กหญิงสิรินันท์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุริยพร
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายชัชวาลย์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

กล้าแข็ง
มีบุญ
อ๊อดดี
สุริยพันธ์
แปนเกิด
ทองศรี
วัฒนะ
กลิ่นหอม
แก้วทุ่ง
อิ่มบู่
โมราลาย
แสงสุวาว
แปนสอน
อินทร์เมือง
อำโพธิ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์

คำคง
โนรี
กำรัมย์
ฟกฟูม
แก้วบุรี
ท้วมทอง
แปนสอน
จันมาก
ยังดี
อ๊อดดี
เลี่ยมอยู่
เถื่อนกวา
ปนทิม
พึ่งดี
กันมา
ปนทิม
จันทร์เอี่ยม
จันอำ
น่วมบาง
เพ็งอำ

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสงฆาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองตาโชติ
วัดหนองตาโชติ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๕

ชื่อ
เด็กชายสถาพร

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๖ เด็กหญิงณัฐกฤตตา
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๕๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจินตภา
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวศพล
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนากร

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๓ เด็กหญิงพุทธิกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๔

เด็กชายเอกดนัย

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๕ เด็กหญิงนรินทร์นิภา

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๗ เด็กชายณัฐพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๘ เด็กชายปวริศร์
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๖

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๐๙ เด็กชายพรหมพิริยะ
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๑๙

เด็กชายมลภพ
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กหญิงจิรัฐิพร
เด็กหญิงจิรัฐิพรรณ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงปูริดา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายภัทรดล

นามสกุล
เนียมหอม
เนียมหอม
เรืองทรัพย์
คงอ่อน
รอบรู้
งิ้วงาม
ทูลตา
ไผ่เรือง
บุญจันทร์
ปุยฝาย
พุดพ่วง
เนียมหอม
โรมจันทร์
เที่ยงอินทร์
คุ้มขัง
พงศ์ไพรสณฑ์
เม่นหมอก
สินสุข
ส้มเพชร์
พลับผล
ปนทิม
ต้มกลั่น
บุญรัตน์
วจนะถาวร
รัตนบุรี
ไผ่เรือง
แปนจาก
เอี่ยมโอน
ทองดี
ทองดี
มากมูล
เอี่ยมหุ่น
ไผ่งาม
แช่มชื่น
อินทะแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสงฆาราม

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเดือย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๐

เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอรุณ
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายณรงค์วิทย์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงภาวิตรา
เด็กชายสิทธินันท์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายพีรพันธ์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐจิรา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงนิภาธร
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงพรรัมภา

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๘

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๓๙ เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์

เด็กชายภควัต
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๑ เด็กหญิงภาคินี
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๒ เด็กชายรัชกฤช
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๓ เด็กหญิงศศิวิมล

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๐

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๔ เด็กหญิงอภิชญาดา
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๔๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๔

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงจันทรัช
เด็กหญิงจิตาภา
เด็กหญิงจิตาภา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐธัญญา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐภัสสร

นามสกุล
แสงเงิน
คำอ่วม
อินดี
แก้วคลุ้ม
จอกแก้ว
นาตาล
มากมูล
แช่มชื่น
แสงเงิน
สุขแท้
มั่นประสงค์
ขลิบผา
พรมศรี
สงสัย
บัวแก้ว
เอี่ยมโอน
สนเจียม
ทาหนองบัว
พุ่มจันทร์
นาปรัง
มั่นประสงค์
เม้ยทับ
ภูริธนวัชร์
เอี่ยมโอน
เขียวสอาด
พุ่มพู
อนงค์นาท
บุญรอด
เผือกศรี
เอี่ยมมาก
บัวแก้ว
เค้าอ้น
เต็งมิ่ง
กระแบกหอม
แช่มชื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเสาหิน
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเสาหิน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๘๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนนทวัฒน์ ท้วมทอง
เด็กหญิงมนติญาภรณ์ สินประเสริฐ
เด็กชายวชิระ
เรียงเรียบ
เด็กชายเสกสรร ลุนนา
เด็กหญิงเพชรนารี สำรี
เด็กหญิงสุนันทา จันทร์หอม
เด็กหญิงอพิชญา นวลไทย
เด็กหญิงกวิศรา ธีวงษ์
เด็กชายคณาธิป ไกรกิจราษฎร์
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเอ็น
เด็กชายนพนัย ศรีสมบัติ
เด็กหญิงบุณยาพร จันทร์หอม
เด็กชายวงศกร สิงห์โต
เด็กหญิงศรสวรรค์ แตงโม
เด็กหญิงสุนิดา จันทร์หอม
เด็กชายสุริเยนทร์ สั่งสอน
เด็กชายกรวิชญ์ มั่นประสงค์
เด็กหญิงจินดารัตน์ ม่วงคง
เด็กชายณภัทร ด้วงมา
เด็กชายณัฐพล พรมคำตัน
เด็กชายนัฐกร
แก้วบังเกิด
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มั่นประสงค์
เด็กชายพิชาภพ นิลใย
เด็กหญิงวรรณชนก บุญรอด
เด็กชายศฤงคาร อินใจมา
เด็กชายสุทธิชัย มั่นประสงค์
เด็กชายอชิระ
หมั่นกสิกรณ์
เด็กหญิงกรกชณา สงสัย
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วบังเกิด
เด็กชายธนพล สร้อยสน
เด็กชายธนวัฒน์ ฉุนยอด
เด็กชายธนินท์รัฐ กระแบกหอม
เด็กชายพรชัย มั่นประสงค์
เด็กหญิงวีรยา จะเดิม
เด็กชายณัชพล ลอยรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๐

เด็กหญิงนิรภัฏ
เด็กชายพัฒนศักดิ์
เด็กหญิงรัตนมน
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กชายสุรดิษ
เด็กชายกฤตพล

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๕

สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๖ เด็กหญิงกานต์ฤทัย
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๖๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุมินตา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายกรวีย์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชนาพล
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายณัธวัฒน์
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงมัณทนา

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๗ เด็กหญิงวันทนาพร
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๔

เด็กหญิงกมลวัทน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงจิตรอารี
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายอโณชา

นามสกุล
แก้วแดง
พุทแช่ม
ธรรมทันตา
เนียมมี
ไกรกิจราษฎร์
บุญเล็ก
กุญชรินทร์
ลาชานนท์
อยู่ทอง
มั่นประสงค์
มั่นประสงค์
สิงห์ทอง
ทับคง
ไกรกิจราษฎร์
สำรี
สายเพชร
มาเร็ว
ปนม่วง
พึ่งแตง
ราชโยธา
พลอยกระจ่าง
จันทร์หอม
สุขแท้
ทองอิน
สังเกตุ
จันเกษม
สามล
นมเนย
หาดคำ
ห่อยไธสง
บุญเศษ
ศรีบุญเรือง
แทนงิ้ว
ศรีนวลงาม
มลิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดงยาง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดงยาง
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงยาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดงยาง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดงยาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๕

เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายเดชาวัต
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายปกรณ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๐ เด็กชายพรหมสวรรค์

เด็กชายพีรพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๒ เด็กชายพีรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๓ เด็กชายรุ่งรดิศ
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๑

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๔ เด็กหญิงวชิรกาญณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๔๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายสมพงค์
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกษราพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพรพิสุทธิ์
เด็กชายเสาวภาพ
เด็กหญิงจิรัตน์ทิกา
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนนท์ธิดา
เด็กชายพงศ์พัทธ์
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กหญิงวัญญานี
เด็กชายศุภลวัฒน์
เด็กชายสมเจตน์
เด็กชายสัณหพจน์

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๕๙ เด็กหญิงอาทิตยวรรณ

นามสกุล

แรงเลื้อย
เขียมสุวรรณ์
ฤทธิ์ร้อน
เสาวรส
ยิ้มประดิษฐ์
ธูปหอม
แทนงิ้ว
เม่นหมอก
สิงห์เรือง
มั่งจิ๋ว
กันจ้อย
วรราช
เอี่ยมมาก
ทับรอด
สมบูรณ์
โมตา
สิงห์โต
คร้ามมี
จันเกษม
เผือกอ่่อน
เกิดเกตุ
ทองกรณ์
ทับสุข
สินจันทร์
เข็มมงคลศิริ
มากมูล
ปนสกุล
สีขาว
บัวเผื่อน
ชื่นจิตร
พึ่งศรี
เปลี่ยนดี
สีขาว
ทองคำ
ไกยะวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกแรต
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกแรต
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกแรต
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกแรต

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกกแรต
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกกแรต
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกกแรต
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกแรต
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกกแรต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดบ้านกร่าง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๘

เด็กหญิงณัฐิกา
เด็กชายธนากรณ์
เด็กหญิงนภษร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพันนา
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายวิโรจน์

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๖๙ เด็กหญิงศิริญานันท์

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๒

เด็กชายอโนทัย
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายเขมณัฐ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายชยพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายวุตธิกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายกวิน
เด็กชายกิติศักดิ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๓ เด็กหญิงจันทร์ทกานต์

เด็กหญิงจีราพร
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๕ เด็กชายชนันธร
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๖ เด็กชายนันทรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๗ เด็กชายนิธิกร
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๔

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๘ เด็กชายปุญญพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๔

เด็กชายรัฐนันท์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายวายุ

นามสกุล
สุขศรี
ดิษฐสอน
พรมฟู
ดอนชาไพร
มังษา
สีสด
สิงสนิท
ฝายอิ่ม
อินหล่อ
คงแจ้ง
จันเกษม
ส้มส้า
สีโพโต
ทองคง
พรหมชาติ
จันเกษม
อิ้มพัฒน์
สีขาว
บัวส้ม
คำแหง
คงแจ้ง
เชิดชู
ทองนาค
อินทหอม
ทองนาค
เจริญฉิม
ส้มโต
อารี
หวังอารมณ์
น่วมเจริญ
คงจันทร์
แสงถึง
เพชรี่
กลอนแสง
ไพรสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแค

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๕

เด็กชายอัศวิน
เด็กชายพัสกร
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายชุติเทพ
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนดล

สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๗๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๑

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๒ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กชายภาณุพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๔ เด็กชายวุฒิภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๕ เด็กชายศักดิภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๓

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๖ เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์

เด็กหญิงกมลรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๘ เด็กหญิงกันติยา
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๗

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๐๙ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กชายธนดล
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๑ เด็กชายธนภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๒ เด็กหญิงธันชนก
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๓ เด็กหญิงนิชาภัทร

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๐

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๔ เด็กชายวัชรญาณินท์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๐

เด็กหญิงสิริรัศมิ์
เด็กชายสุทธวีร์
เด็กหญิงสุนีย์รัตน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงวารุณนิภา
เด็กหญิงสุณิสา

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๑ เด็กหญิงทรรศนันทน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๒ เด็กหญิงเบญจมาศ
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๒๙

เด็กชายวันรัก
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายกฤตพล
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงจุฑาพร
เด็กชายธนกฤต

นามสกุล
พลาน้อย
คงแท่น
คร้ามมี
แสงมี
นวลจันทร์
กลิ่นกุหลาบ
กันโต
ฟกศรี
สีขาว
อาจหาญ
ล้นเหลือ
อินทะชิต
มาทอง
ขำเอี่ยม
สำอางค์
อินขำวงค์
เจริญยิ่ง
โฉมแดง
กลิ่นใจ
กิจธนานันต์กุล
สมบูรณ์
ร่วมรักษ์
อินทร์ทุย
บุญรอด
ทองบุญมี
โทนเอี่ยม
อ๊อดพันธ์
สาระนิตย์
ยิ้มมาก
เปยศิริ
เมืองคล้าย
โชติช่วง
สีคล้าย
ทองแสง
พุทธชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแค
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแค
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแค
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงแค

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดคุ้งยาง
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๐

เด็กชายนิพัทธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพีรติ
เด็กชายวรากร
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กชายอภิสร
เด็กชายณเดชน์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายณัฐสิทธิ์

เมืองคล้าย
ลานนท์
หมื่นทัศ
ทองเชื้อ
มะยมทอง
คงนวล
ปานเพชร
พุ่มแตง
คล้ายแท้
โจมแก้ว
โจมแก้ว
คงทอง
อำเพชร
ภู่ขำ
พ่วงเงิน
พลพระ
พุ่มแฟง
วันชา
ปุยฝาย
ไชยพันธ์
เฮ้ากอก
สุทธิประภา
สะระทองจันทร์
คำชู
รูปคำ
เพ็ชรร้อน
คงหอม
อินทร์ศรี
สุขเกษม
จันทร์เอี่ยม
เลิกดี
ทับยัง
สุขเกษม
ฟกทอง
อุ่นแก้ว

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๑

เด็กหญิงณิชานันท์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๓ เด็กชายธีรโชติ
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๔ เด็กชายธีรศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๕ เด็กหญิงพิจิตรา
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๖ เด็กชายมงคลเดช
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๗ เด็กหญิงมัลลิกา
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๘ เด็กชายรุ่งภพ
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๙ เด็กชายวุฒิชัย
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๐ เด็กหญิงสิริกร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๔๒

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๑ เด็กหญิงอัจฉริยาภร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๔

เด็กชายคุณากร
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กชายทวีเดช
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวันดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าฉนวน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงสมฤดี
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายเจริญสุข
เด็กหญิงชโนทัย
เด็กชายชยากร
เด็กชายฐปนวัตน์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายต่อตระกูล
เด็กหญิงทิราภรณ์
เด็กชายธนาวิน
เด็กชายนวดล
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงฝนศิริ
เด็กชายเอกมรินทร์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กชายสหชล
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายเขมทัต
เด็กชายจักรชัย
เด็กหญิงจิราภา

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๒

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

เด็กชายชนาธิป
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๕ เด็กหญิงณัฐรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๔

สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๖ เด็กหญิงทิพยาภรณ์

เด็กหญิงธนัชญา
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๘ เด็กชายนราวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๙ เด็กชายนวพล
สท ๓๕๑๖๒/๐๘๙๗

นามสกุล

เปจ๋ิว
รอดบุญ
บำเพียรเพียร
ศิริ
ปานแดง
เปรมปรี
สุขนิรันด์
เต็มเปยม
พุดหอม
สุธรรมมา
แสงศรี
จูด้วง
วรรณเลิศ
สุ่มแก้ว
แก้วศรีงาม
อ่อนใจ
ไม้กร่าง
แพงโตนด
บวบหอม
ตูมหอม
ทัดชั่ง
เฟองจร
นาขุม
จันทขาว
รักปอม
จับแก้ว
ยอดเพชร
แก้วจันทร์
ปนทอง
คล้ายทอง
จั่นมา
อ่วมนาค
เบ็ญจวรรณ์
เนียนสันเทียะ
ศรีฟา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม
วัดหนองตูม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๐ เด็กชายพันอาทิตย์ โตเหี้ยม
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๑ เด็กหญิงพิชญาภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๒

เด็กชายพิษณุ

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๓ เด็กชายพุทธิชานนท์
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๔ เด็กหญิงวรรณรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๓

เด็กชายศิริโชค
เด็กชายสิทธิรัตน์
เด็กชายอัษฎายุส
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายพอเจตน์
เด็กชายนราวิชน์
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงสิริวิมล

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๔ เด็กหญิงพลอยชมพู
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๕

เด็กหญิงกมลชนก

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๗ เด็กหญิงกัลยาณ์พร
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๑

เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพฐพร
เด็กหญิงพรมพิชา
เด็กหญิงพัฒน์ธิดา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายภควัต
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงภัทรานี
เด็กชายวรรณชัย
เด็กหญิงวรรณวริน
เด็กหญิงวิธิตา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงอารยา

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๒ เด็กหญิงกมลพรรณ

เด็กหญิงกรรทิมา
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๔ เด็กชายกิตติพศ
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๓

ทับยัง
ไชยวาทิน
สุขสวัสดิ์
ขำศรี
บัวหอม
น้อยอินทร์
อินทร์ศรี
รอดเกษา
ใจกล้า
จ้อยอำ
หาญอยู่
รักงาน
จันทสิงห์
ขัดแก้ว
อุผา
กองคำ
กันชาติ
ขุมเพ็ชร
โฉมยงค์
มูลเดช
เงินปลั่ง
โพทาพันธ์
อะเวลา
สีโวย
ศรีวิลัย
กันทะวงศ์
สาวงศ์ตุ้ย
หิมวัลย์
สายวงศ์
วันดี
กันทา
วงศ์ตาน้อย
กลาดเกลื่อน
ยาสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วัดหนองตูม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำลาด
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำลาด

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดหมอสามัคคีธรรม
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๕

เด็กชายกิตติพัศ
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงครองขวัญ
เด็กชายจิรโชติ
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายจิรเมธ
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายชัชนันท์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายชาญณรงค์

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๖

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๗ เด็กชายไชยุตมงคล

เด็กหญิงญาณิสา
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๙ เด็กหญิงญานิกา
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๐ เด็กชายณภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๔๘

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๑ เด็กหญิงณัฐกาญจน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเดชาวัต
เด็กหญิงทาณิชา
เด็กชายธนชัย
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธัญพร
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงนิชาพัชร์
เด็กชายบุณยวีร์
เด็กหญิงปณิสรา
เด็กหญิงพรสินี

นามสกุล
อ่อนละมูล
สุรางค์
สิงห์คำโล
รอดทุ่ง
โพธิศรี
คำภิละ
กลิ่นเดช
เสือสีนาค
โปรยทอง
มูลปอม
หาบหาม
ลอยปลิว
ตุ่นหนิ้ว
วิชาราช
สิงห์จันทร์
ธรรมเพ็ชร
ราชอุปนันท์
กันจีนะ
ติ๊บปนวงค์
สายวงศ์
แขกเมือง
ม่วงเขียว
มีสติ
บำรุง
ด่านเจริญ
กุณทลทอง
คำไวโย
บุญครอง
วงค์ดี
คะเซนมาตย์
ปอมเขต
เปรมใจ
สุรินทร์อุด
สิงห์กร
สมวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๐

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพัฒทริกา
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายภัควัต
เด็กชายวิสัยทัศน์
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายสิรวิชย์
เด็กหญิงสุกัลญา
เด็กชายเสฎฐวุฒิ

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๓

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๔ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๘

เด็กชายหาญหิรัญ
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงอภิณห์พร
เด็กชายอภิราช
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงจิรภัทร์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงจีรนัน
เด็กชายชนันธร
เด็กชายชนินธร
เด็กหญิงชนิภรณ์

สท ๓๕๑๖๒/๐๙๙๙ เด็กชายเชาว์วรรธณ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๐ เด็กชายณัชพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๑ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา

เด็กหญิงณัฐติกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๔ เด็กชายณัฐพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๓

นามสกุล
รัศมีจันทร์
เงินปลั่ง
กันทิยะวงค์
แสงตะวัน
เมธา
หมื่นทะวงค์
แจ่มเมธีกุล
อินเขียว
ชัยกาวิน
ยาใจดี
จันตาวงศ์
ใจอ้าย
มะณี
คำดี
แก้วมา
หินเพ็ชร
ชูพินิจ
สุปนเวช
ดวงอำไพ
ปารี
พรมทอง
รู้หลัก
บุญทองใหม่
ช่วยบำรุง
มั่นคง
จริยา
บุญทา
คำเย็น
บุญทา
คำฟู
ศรีรักษ์
บัวเขียว
สลีวงศ์
เพ็ชรธนาภา
แสงกำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) วัดพิพัฒน์มงคล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๕

เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงดวงฤดี
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กหญิงทิพย์ณธี
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายธนพัทธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนะพัฒน์

ธรรมเสนา
บินทจร
ใจบุญ
กันทะคำ
คำฟู
สีวัง
ศรีวิชัยลำพันธ์
เขียวสี
มิ่งกลิ่น
สมนิมิตร
สิทธิเสนา
สอนดี
วงศ์ธรรม
หวังดีกลาง
บุญชู
สุดเทวา
กันทะสิทธิ์
ทิมคร
พันธ์แก้ว
เดชาชาญ
ลมทวีวงศ์
กวนคำอุ้ย
อ่องแดง
ยานะเครือ
วงตาดี
อินวงศ์
นุ่มพรม
ไชยพรอุดมเลิศ
แสนวงศ์คำ
วรชาตวัฒนากรณ์
แซ่สือ
อุตสุรินทร์
ศิริแตง
จันทไชย
ศึกษา

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๒

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๓ เด็กหญิงธัณญภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๓๙

เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีร์วรา
เด็กชายนพกร
เด็กชายนพวิทย์
เด็กชายนัทรพล
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กชายปฎิภาณ
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูมิสิทธิ์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายภูวฤทธิ์
เด็กหญิงมรกต
เด็กชายยศกร
เด็กชายยุทธพิชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

หมายเหตุ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๐ เด็กชายยุทธศาสตร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๔๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๕

เด็กหญิงรัชดาพร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวริษา
เด็กหญิงวาศิฐี
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีรวิชญ์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภเสกช์
เด็กหญิงสิริญาพร
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุรีย์นภา
เด็กหญิงสุลิญา
เด็กหญิงสุวนันท์

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๖ เด็กหญิงหยาดทิพย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๔

เด็กชายเหงียน
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอรุชา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงอิศรา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายนันทภพ
เด็กชายพงศ์พัฒน์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงสุนิสา

นามสกุล
ต้นเกษ
อุชุการ
สายอ้น
เงินคำ
นวลละออง
ปลื้มวงศ์
สุทัศนานนท์
อินต๊ะอุ่นวงศ์
สายด้วง
เตชะพุฒ
เลิศวีรชน
เจริญแก้ว
สืบสมุทร
มากคง
ทับนำ
ชมโลก
กันทะ
จ่อง เฮี๊ยว
เอื้อมศักดิ์
บำรุงเชื้อ
เทียนบุตร
อินทรีสังวรณ์
โทมา
อัคการ
บรรจบ
โตพ่วง
เกิดทอง
กองเลิศ
คำสร้อย
แก้วกำ
เพ็ชรวิจิตร
ตาแว่น
ศรีวัง
ปสสา
ทัพซ้าย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

หมายเหตุ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ ม(บ้านเหมืองนา) วัดเหมืองนา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย

วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภาพร เกาะกิ่ง
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๖ เด็กชายสุรยุทธ์ คำมะปะนัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา เต่าเล็ก
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๘ เด็กหญิงณัฐธิชา วิเศษสิงห์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๙ เด็กหญิงธนัญญา ทิพยานุสรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๐ เด็กหญิงนันธิพร แก้วประเสริฐ
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๑ เด็กหญิงนำฝน
รัตนพันธ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๒ เด็กหญิงบัณฑิตา สินทัพไทย
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๓ เด็กหญิงปาณิศา วังหลวง
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๔ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แซ่ต้ัง
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๕ เด็กหญิงเมษา
รัตน์บ้านด่าน
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๖ เด็กหญิงยอแสง เทพวงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๗ เด็กหญิงวรรณพร แสนศิลา
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๘ เด็กชายวีรยุทธ โนนทิง
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๘๙ เด็กชายสิริราช
ไชยถา
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๐ เด็กหญิงสุชาดา โคตรสมบัติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๑ เด็กหญิงกชพร
บุญมาวงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๒ เด็กหญิงกรรณิกา เสาร์เปรีย
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๓ เด็กหญิงกุลณัฐ แสงสังข์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๔ เด็กหญิงเกณิกา นันทิใจ
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๕ เด็กหญิงเกตนิกา คูกองชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๖ เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลหาร
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๗ เด็กหญิงนัชฎา
พันธุ์สมฤทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๘ เด็กหญิงปภาดา จันทร์โต
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๙๙ เด็กหญิงปาลิตา ยางนอก
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๐ เด็กหญิงรวิภา
กลำเมือง
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๑ เด็กหญิงวรรณวิสา บรรดาศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๒ เด็กหญิงวิลาวัลย์ ไชยเดช
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๓ เด็กหญิงศิรินทร ไชยสีมา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๔ เด็กหญิงศุภากานต์ ดิษปวน
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๕ เด็กหญิงอรณิชา โทสูงเนิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๖ เด็กหญิงอรนลิน ภิญโญ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๗ เด็กหญิงไอลดา สอนแสง
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๘ เด็กหญิงจิตสุภา แน่งน้อย
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๐๙ เด็กหญิงจิรัชญา แน่งน้อย
สท ๓๕๑๖๒/๑๐๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโคนเปอย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงฐิติรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๑ เด็กหญิงธารารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๒ เด็กหญิงธาราสินธุ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๓ เด็กชายธีรวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๔ เด็กชายธีรศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๕ เด็กชายพีรพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๖ เด็กชายรัชพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๗ เด็กหญิงวิภาดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๘ เด็กหญิงวิลาวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๙ เด็กหญิงอรัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๐ เด็กชายธนกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๑ เด็กหญิงนริศา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๒ เด็กหญิงปุณยวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๓ เด็กหญิงจินลดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๔ เด็กชายฐิติพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๕ เด็กหญิงณัฐณิชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๖ เด็กหญิงทรัพย์มณี
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๗ เด็กหญิงธัญชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๑๐

สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๘ เด็กหญิงธาพัฒชญา

เด็กชายนันทวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๐ เด็กหญิงมนัสนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๑ เด็กหญิงวริษฐา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๒ เด็กหญิงกนกพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๓ เด็กชายวัชรชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๔ เด็กชายจีรายุทธ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๕ เด็กชายธนันชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๖ เด็กชายธเนศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๗ เด็กชายวรเมช
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๘ เด็กหญิงสุภาพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๓๙ เด็กหญิงอภิชญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๐ เด็กชายทรงเกียรติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๑ เด็กหญิงธนวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๒ เด็กชายวีระยุทธ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๓ เด็กชายเสกสรรค์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๔ เด็กชายอภิรมย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๒๙

นามสกุล
ถ้วนคำ
มากศิลป
มากศิลป
จางวางคง
บุญเม่น
กลิ่นหอม
จ้อยมี
คำหอม
เคนคำภา
พิมพ์แก้ว
จันทร์สุข
บุญปน
จันทร์วิลัย
จันทร์วิลัย
แนบเนียร
สายบัวต่อ
อิ่มเพ็ง
จันทร์วิลัย
คัฒจรรย์
ดีบุญโน
อิ่มเพ็ง
พลวาป
สามี
สิงห์อารมย์
รัตนะรัตน์
จันทร์สว่าง
บุญจันทร์
สมพันธ์
ปองกัน
พราวแจ้ง
ทิมรุณ
เชิงดี
มีมานะ
อ่อนปูน
สมพันธุ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุม
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุม
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุม

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลพร้า

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลพร้า

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาลพร้า
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดวังตะคร้อ
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอัญชิสา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๖ เด็กชายเขมพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๗ เด็กหญิงทักษพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๘ เด็กหญิงนุชนาฎ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๙ เด็กหญิงปฐมพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๐ เด็กชายพัชฏะ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๑ เด็กชายพีรพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๒ เด็กหญิงวรรณา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๓ เด็กหญิงศศิธร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๔ เด็กหญิงสุรีย์มาศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๕ เด็กชายกรณพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๖ เด็กหญิงกาญจนา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๗ เด็กชายกิตติชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๘ เด็กหญิงเกวลิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๕๙ เด็กชายคุณานนท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๐ เด็กหญิงจิตสุภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๑ เด็กหญิงจิรชยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๒ เด็กหญิงชนาภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๓ เด็กชายทวีศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๔ เด็กชายธนากร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๕ เด็กชายธรกฤต
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๖ เด็กชายนัฐพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๔๕

สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๗ เด็กหญิงเบญญาพร

เด็กชายปฐิภาณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๙ เด็กหญิงปนิตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๐ เด็กหญิงปาลิตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๖๘

สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๑ เด็กชายปุญญพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๘

เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายราชพฤกษ์
เด็กหญิงลดา

สท ๓๕๑๖๒/๑๑๗๙ เด็กหญิงลักษณารีย์

นามสกุล
เปาสวน
ภูชะฏา
รูปทรง
เล่ายี
คำภูอ่อน
นุมตะขบ
ปานฉะนี้
ชูสุวรรณ
สังเขป
ภู่เขียว
ยาวิชัย
แดงโชติ
หาสุข
มั่นคง
บุญสวน
เชื้อเถาว์
อาจปรุ
ศรีรัตน์
แนวสถล
แก้วศรีทัศน์
อินทรวิเศษ
คชสิงห์
คงที่
อำภา
ทองพันธ์
บุญอิ่ม
ควรจาม
เรืองมั่น
เปาพันธ์
ภู่ชัย
เยาวะภาว์
ช้างดี
วงค์ใจ
ชมชิด
เพ็ชรไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดบ้านเหมือง
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวชิระพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๑ เด็กหญิงวรกมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๒ เด็กชายวรกฤศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๓ เด็กชายวรโชติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๔ เด็กหญิงวรรณพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๕ เด็กหญิงวรรณภร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๖ เด็กชายวันเฉลิม
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๗ เด็กชายวิชยุตม์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๘ เด็กหญิงวิมลณัฐ
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๙ เด็กชายวิลเลียม
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๐ เด็กชายวิษณุสรรค์
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๑ เด็กชายวีรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๒ เด็กชายวีรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๘๐

สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๓ เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๑๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๘

เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กชายศิวกรณ์
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กชายสมพงศ์
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสสิวิมล
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุจิตราภา
เด็กหญิงสุทธญาณ์
เด็กหญิงกนกพิชญ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๐๙ เด็กหญิงกมลวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๔

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกริน
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกสิณพจน์
เด็กหญิงกัญจนพร

นามสกุล
ดวงวิไล
แก้วสิงห์
บัวหลวง
อินทร์กำแพง
สมเพท
สามศรี
อ่อนช้อย
พุ่มไม้
อินทวงศ์
ดีเดอร์
ขัดนาค
บุญแช่ม
มั่นเกิด
สารบุญมา
จันทร์สุข
อ่อนอยู่
ขอบใจ
โจทย์ครบุรี
เครือวัลย์
บุญมา
สุขสบาย
พันธ์หนองหว้า
ดำสอน
ควรจาม
ปนแก้วนาวา
สาลีศูนย์
ฟกแฟง
พุ่มชา
บัวเข็ม
โกละบุญ
บัวเข็ม
ประกอบเขตการณ์
ยะลาทรัพย์
เวชพานิช
จากสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายคณาภรณ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิราภัค
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายเฉลิมพล
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กชายชุติพันธ์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายฐิติศักดิ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๒๙

เด็กชายณัชพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๑ เด็กหญิงณัฎฐ์นรี
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๒ เด็กชายณัฐชนนท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๓ เด็กชายณัฐพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๔ เด็กชายณัฐพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๕ เด็กหญิงณัฐริกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๖ เด็กชายณัฐวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๗ เด็กชายณัฐวัศห์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๘ เด็กชายณัฐอรรธ
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๙ เด็กหญิงณิชกมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๐ เด็กชายติณณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๑ เด็กชายแทนธัญญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๒ เด็กชายธนกฤต
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๓ เด็กชายธนกันต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๔ เด็กชายธนดล
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๕ เด็กชายธนพิพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๖ เด็กชายธนวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๗ เด็กหญิงธนัญชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๘ เด็กชายธนากรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๔๙ เด็กหญิงธนิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๓๐

นามสกุล
ลำพึงคิด
ใจมงคล
แจ้งสวะ
วัดสิงห์
อุ้ยเหง่า
โตอุ้ม
คำอ่อน
รู้ธรรม
นันทิ
ชูโชติ
แตงทอง
ปนมั่น
ใจมูล
สายบัวต่อ
ปานภู่
หมื่นชำนาญ
เฉยศร
พันธ์สน
ฟกแฟง
สายบัวต่อ
คำสอน
นวลจันทร์
สมบูรณ์
คุ้มขำ
คร้ามมี
สินปรุ
พุ่มทับทิม
ม่วงเพ็ชร
ทองพล
สมาธิ
อินชลอ
สุขขวัญ
ทองเสม
บุญพราย
สระทองมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๐ เด็กหญิงธนิษฐาพรรณ

เด็กหญิงธัญชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๒ เด็กหญิงธัญรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๓ เด็กหญิงธิดารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๔ เด็กหญิงนนทิพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๕ เด็กชายนพรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๖ เด็กชายนรภัทร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๗ เด็กชายนฤเบศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๘ เด็กหญิงนัทชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๙ เด็กชายนิติภูมิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๐ เด็กชายปภาวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๑ เด็กหญิงปราลิตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๒ เด็กชายปรียวิศว์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๕๑

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๓ เด็กหญิงปรียาภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๕

เด็กชายพงศ์ภรณ์
เด็กชายพงศ์ศรัณย์

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๖ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๗

เด็กชายพรพิพัฒน์

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๘ เด็กหญิงพลอยชมภู

เด็กหญิงพสาศิลป
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๐ เด็กหญิงพัชราพร

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๑ เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กหญิงพิชนาถ
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๓ เด็กชายพีรพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๔ เด็กชายพีรพัทน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๕ เด็กชายพุฒิพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๖ เด็กหญิงภัทธรวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๗ เด็กชายภานุพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๘ เด็กชายภูมิรพี
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๙ เด็กชายยศวรรธน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๐ เด็กชายยศวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๑ เด็กหญิงรติมา
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๒ เด็กชายระวีโรจน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๓ เด็กหญิงรักษิณา
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๔ เด็กหญิงวชิราภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๗๒

นามสกุล
แสนจุ้ย
บัวหลวง
พิพรพงษ์
ช่างคิด
จันทร์หมื่นไวย
บัวหลวง
บุญมี
ผาโคตร
ชื่นสร้อย
ฤกษ์พิชัย
เพ็งแสงทอง
จะปน
สายพันธ์
สุขเมือง
ยอดคำ
สังข์หอม
เมฆหมอก
คันศร
เชื้อโฮม
ตะมะ
ทองอินทร์
ช้างศรี
จงเจริญ
ชาวหมู่
ศรีชัย
สิงห์ทอง
อิ่มชา
ทองเชื้อ
กรรณิการ์
คำตา
หนูเขียว
ภัคเกษม
อินมา
เสนชัย
นิ่มรอด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๕

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวายุ
เด็กชายวิทวัตร
เด็กชายวิษณุวัฒน์
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายศตวรรษ
เด็กหญิงศิริพรรณ
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายศุภากร
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสิรินญา
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสุวิทวัส
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอธิปจิรา
เด็กชายอนันดา
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายอภิรุจ
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายออมทรัพย์
เด็กชายอัยการ
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายตั้งใจ
เด็กหญิงรัชนีกร

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๘๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๒๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๑๙

นามสกุล
สร้อยสุวรรณ์
หวังวีระ
หาญขุนทด
จันทร์วิลัย
จินดาสวัสดิ์
ขัดนาค
ทองหุ้ม
กลิ่นสุคนธ์
พรหมรักษา
ภู่ระย้า
โคเกิด
อัคนิถิน
อาเทศ
พารุ่ง
ปราบจะนด
เอมโอด
สายจันทร์
รู้ธรรม
ลังกาพยอม
โฉมโชคชัย
แซ่จิว
น้อยนา
เหาะสูงเนิน
แน่นชารี
แก้วเกิด
สุวรรณโชติ
เลื่อนลอย
มาทอง
สร้อยสุวรรณ์
น้อยนา
แก้วทองคำ
อิ่มเพ็ง
พลอยแหวน
เอ่งล่อง
ตั้งไว้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านคลอง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านคลอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านคลอง

วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๐

เด็กหญิงกุศลิน
เด็กหญิงชญานินท์
เด็กชายณัชพล
เด็กชายสมหวัง
เด็กหญิงหริษยา

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๔

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๕ เด็กหญิงอทิติญาดา

เด็กชายณัฐพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๗ เด็กหญิงปยวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๘ เด็กหญิงเปรมกมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๙ เด็กหญิงณิชาภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๐ เด็กหญิงพีรนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๑ เด็กหญิงรินยดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๒ เด็กชายอภิรักษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๓ เด็กหญิงอาภัสรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๔ เด็กชายเดชณรงค์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๕ เด็กชายธนาธิป
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๖ เด็กหญิงธัญชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๗ เด็กหญิงธิติมา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๘ เด็กหญิงฤดีกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๓๙ เด็กหญิงวิภารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๐ เด็กชายวีรภาพ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๑ เด็กหญิงอรสา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๒ เด็กหญิงณัฏฐา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๓ เด็กชายธงธวัช
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๔ เด็กหญิงเพชรรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๕ เด็กหญิงวิกานดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๖ เด็กชายศุกลวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๒๖

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๗ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกิตติชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๙ เด็กหญิงชุลีรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๐ เด็กชายธินปท
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๑ เด็กชายปฏิทิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๒ เด็กชายภานุพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๓ เด็กชายภูสิทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๔๘

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๔

เด็กหญิงวิสุดา

นามสกุล
ภูดีทิพย์
จันทร์วิลัย
เคียงข้าง
ยาสา
ลาวน้อย
มีใย
ก้อนเสทื้อน
สุวรรณโชติ
สายคำจันทร์
สุขน้อย
โคกธนู
พงศ์อารี
เกษร
เที่ยงเต็ม
ศรีภูมิ
จันทร์อยู่
ใจเอื้อย
ทุมมา
ไพรจัตุรัส
หวังสืบ
จันทร์หอม
สอดสี
มูลแก้ว
เกตุเนียม
ราชวงษ์
วงษ์จู
ฟกแฟง
ตั้งไว้
จำป
แตงทอง
โพธิ์เพ็ชร
โสบกระโทก
ชัยโยบัว
ยึดมั่น
มาดกาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงจันทน์
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงจันทน์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงจันทน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงจันทน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงจันทน์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงจันทน์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงงาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงงาม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงสวย

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงสวย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงสวย

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดจันวนาประชากร
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดบึงสวย
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงศิลินี
หงอนไก่
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๖ เด็กหญิงสุทัตตา สร้อยสุวรรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๗ เด็กหญิงสุนิษา
พิมพ์หาร
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๘ เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วแก่น
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๙ เด็กชายอดิลักษณ์ มยุฤทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๐ เด็กชายณัฐโชค ดีบุญโณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๑ เด็กชายอภิรักษ์ คงประจักษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๒ เด็กหญิงญาณิศา พูนขวัญ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๓ เด็กหญิงธีรนันท์ หอกระโทก
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๔ เด็กชายพุทธชาด เกตุพุฒ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๕ เด็กชายศุกลวัฒน์ รูปทรง
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๖ เด็กหญิงอริสา
แจ่มดี
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๗ เด็กชายณัฐพงศ์ มธุรี
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๘ เด็กชายณัฐพล
ยศเครือ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๖๙ เด็กหญิงวัชรภรณ์ ลุ่มล่า
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๐ เด็กชายไกรวุฒิ เขยพุดซา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๑ เด็กชายฐิติกร
ประสพ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๒ เด็กชายณัฐนนท์ เศษนาเวศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๓ เด็กชายธนกฤต อำดี
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๔ เด็กชายนพดล
แสดขุนทด
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๕ เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ปเตอร์สัน
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๖ เด็กหญิงปลายฟา ปานสูงเนิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๗ เด็กหญิงพัชรฎา บุญชุ่ม
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๘ เด็กชายภาณุวิทย์ ศรีสุนทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๗๙ เด็กชายมงคล
คงที่
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๐ เด็กหญิงวาริศา สีบุ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๑ เด็กหญิงสุณิสา
นาคโสภณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๒ เด็กหญิงสุวัจณี
วีระสมวงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๓ เด็กหญิงอมิตา
พงษ์เพชรรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๔ เด็กหญิงอรวรินทร์ อาจปรุ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๕ เด็กหญิงณัฐณิชา ปติชาญ
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๖ เด็กชายทินกร
กระแสร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๗ เด็กชายธีรชาติ
เพ็งสูงเนิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๘ เด็กหญิงนริศรา บุญทะสอน
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๘๙ เด็กหญิงนิรมล
วงนา
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดปจจันตคารามวาสี
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดทุ่งมหาชัย
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศรีสหกรณ์
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๐

เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงสิริกมล
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กหญิงจิรประภา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทักษะ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายบุญอนันต์
เด็กชายปรรินทร์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงสาธิกา
เด็กหญิงสาธิดา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงมณฑิรา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงตะวิสา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธราธิป

สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๓๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๐

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๑ เด็กหญิงนิธยาภรณ์

เด็กชายนิรมิต
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๓ เด็กชายปริพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๔ เด็กชายพงศธร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๕ เด็กหญิงพันฑิสา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๖ เด็กชายภูริพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๗ เด็กชายวิชชากร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๘ เด็กชายสิทธิชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๙ เด็กชายสุธีระ
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๐ เด็กหญิงอณัชญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๑๒

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๑ เด็กหญิงจันทร์ทิมา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๔

เด็กชายเฉลิมพร
เด็กชายโชคอนันต์
เด็กชายฐิติโชติ

นามสกุล
ปรุงเสริม
บุญมี
รักษาราช
เครือจักร์
จันทคาม
ดากอง
คีรี
ก้อนแก้ว
บุญประกอบ
โสประดิษฐ์
ต๊ะสาริกา
ฟองนำ
ฟองนำ
จันทร์พล
ยศสูงเนิน
สุภาจันทร์
หลวงจันทร์
แดงเรือ
เพ็งผล
เชิดชู
เพ็ชรคง
บุญเพ็ง
อบหอม
เสนจันตะ
มีนา
รุณทโสติ
ปานสว่าง
อ่อนเชต
เกศศรีเจริญ
คำรุณ
สวัสดี
จีบทับ
หนอกกระโทก
วีระ
อยู่เย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดศิริบูรณาราม
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดตอสัก
วัดตอสัก
วัดตอสัก
วัดตอสัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๕

เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุพรรนิสา
เด็กชายเอกพล

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๐ เด็กหญิงเกตนภาณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๑ เด็กหญิงเขมศิรภัสสร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๓๙

เด็กชายชลาธิป
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายอธิสรณ์
เด็กชายคุณวัตน์
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายฐาปกรณ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๐ เด็กหญิงณัฏฐกานต์

เด็กชายณัฐกิตติ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๓ เด็กชายธนกฤต
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๔ เด็กหญิงพุทธิปภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๕ เด็กชายวนันต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๖ เด็กชายวีรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๗ เด็กชายกรกฎ
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๘ เด็กชายธรรมรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๙ เด็กหญิงกชพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๐ เด็กชายคุณานนท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๑ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๒ เด็กชายธีรศิลป
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๓ เด็กหญิงนภาภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๔ เด็กหญิงบุญนิสา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๕ เด็กหญิงปริญสิริ
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๖ เด็กชายพิพัฒพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๗ เด็กหญิงภักธิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๘ เด็กหญิงภาณิศา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๕๙ เด็กหญิงลัดฎาภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๔๑

นามสกุล
บุญมา
เพ็ชรจันทร์
พันธ์เพชร
คำบุตร
ไทยเจริญ
ทิศอุดร
บุญกิม
ท่อนกระฐิน
ทศพร
จันที
จันที
ทะวัน
เจริญงาม
จงบริบูรณ์
กุมารา
ทองเทศ
พิมเสนาะ
จริตงาม
จงบริบูรณ์
ทองเชตุ
นาคประเสริฐ
พุ่มต้นวงค์
นามกรณ์
กลำผันผ่อน
สุวรรณกูล
ด้วงลา
นงนุช
จุติ
ศูนจันทร์
เหลืองสิริ
ชัยเสริมเทวัญ
นิระโทษะ
กลางเวหา
นามกรณ์
ขอบเหลือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตอสัก
วัดตอสัก
วัดตอสัก
วัดตอสัก
วัดตอสัก
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๔

ชื่อ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายณัฐพล

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๕ เด็กชายจันทร์พรหม

เด็กชายณัฐเกียรติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๗ เด็กชายณัฐวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๘ เด็กชายธนาธิป
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๙ เด็กชายนภดล
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๐ เด็กหญิงนฤมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๖๖

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๑ เด็กหญิงประกายใจ

เด็กชายพรพิพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๓ เด็กชายสิทธินันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๔ เด็กชายอภินันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๕ เด็กหญิงกุลภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๖ เด็กหญิงชนิตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๗ เด็กหญิงณิชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๘ เด็กหญิงนันท์ธิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๙ เด็กหญิงบารมิตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๐ เด็กชายโภคิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๑ เด็กชายยศพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๒ เด็กหญิงกรนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๓ เด็กหญิงกวิสรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๗๒

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๔ เด็กหญิงนิธยาภรณ์

เด็กชายอัครชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๖ เด็กชายกลวัชร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๗ เด็กชายกิตติชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๘ เด็กชายชาคริต
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๙ เด็กหญิงณัฐธิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๐ เด็กชายณัฐพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๑ เด็กชายธนพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๒ เด็กชายธนาคาร
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๓ เด็กหญิงนฤมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๔ เด็กหญิงนิพาดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๘๕

นามสกุล

เลื่องลือ
นุมัติ
หว่างพันธ์
นมัสการ
ทอนไสระ
อินทร์อ่อน
แก้วบัวผา
จุ้ยเปรม
เจริญ
ดนตรี
ใจตึก
ขานทรัพย์
ดนตรี
ลำดับ
สมัคร
พรมอ่อน
อิวชาวนา
ยั้งยืน
อยู่ดี
ดงดอน
ดนตรี
โตคีน
ตันบุตร
ยาวิชัย
เอี่ยมคำจันทร์
นนทิ
กรรณสูตร
คงศักดิ์
คำพวง
อุตมา
ประดับสาร
พิรมนัด
ทองทา
บุญมาก
ใยไม้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยโป

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดพงเสลียง
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๕

ชื่อ
เด็กหญิงนีรชา

สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๖ เด็กหญิงเบญญาภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๗ เด็กชายปญญาวัจน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๔๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๓

เด็กหญิงพิมมาดา
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงธีราภรณ์
เด็กหญิงนัทชา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายเอราวัณ
เด็กหญิงกาญต์ธิดา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กหญิงรัชนีวรรณ
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอัครเชษฐ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๕ เด็กหญิงจันทกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๒๙

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายรัฐภาคย์
เด็กชายอติวัชญ์
เด็กชายนพรัตน์

นามสกุล
จุมพล
พวงมาลัย
สมนาม
แก้วคอนไทย
คำแสน
ขุนบุญ
จันทร์สี
แก้วคำ
ณ หนองคาย
ใหม่ธรรม
ดวงเดือน
ยอดรักษ์
กระดิ่ง
เยาวสังข์
เย็นเยือก
โอนอ่อน
ศฤงคาร
จุมพล
จำนงค์ภักดี
หมื่นปราบ
สีแแดง
ทองธรรม
ตรีคำ
เอี่ยมคำจันทร์
สีนาคใส
สีนาคไส
ดาศรี
ริรัง
ศรีช่ืน
บุญประสิทธิ์
บัวกลิ่น
ศรีสุวรรณ
ตาสา
มายรรยงค์
ลอยสนั่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่เทิน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะท้อ

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะท้อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะท้อ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุเม่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๐

เด็กชายบุลากร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอริญชยา
เด็กชายกชกร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๗

เด็กชายณัฐนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๙ เด็กหญิงดวงกมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๐ เด็กชายเทพกานณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๑ เด็กหญิงธนารีย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๒ เด็กชายธิติธร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๓ เด็กชายธีระเทพ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๔ เด็กหญิงบุษบา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๕ เด็กชายพงศ์ศรัณย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๖ เด็กหญิงพรพรรษา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๗ เด็กหญิงมินตรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๘ เด็กหญิงสุธารินี
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๔๙ เด็กหญิงขวัญชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๐ เด็กหญิงณัฐวิภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๑ เด็กชายธนกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๒ เด็กชายธนโชติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๓ เด็กชายธนวัต
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๔ เด็กหญิงธัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๕ เด็กหญิงบุณฑริกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๖ เด็กชายปริญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๗ เด็กชายวิทยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๘ เด็กชายสุธี
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๕๙ เด็กชายเกรียงไกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๐ เด็กชายณัฐพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๑ เด็กหญิงดารินทร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๒ เด็กชายนันทยศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๓ เด็กชายนันทวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๔ เด็กหญิงนีรพัฒธ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๓๘

นามสกุล
แสนศรี
ทิษฏพัฒน์
ญาณปญญา
วันผา
บุกล่า
หอยศรีจันทร์
เอี่ยมคง
ยุรยาตร
สุขสำราญ
ซึมซาบ
ยาน้อย
อินกอง
เที่ยงตรง
เยาวยอด
ตุ้ยคำ
ขยัก
แก้ววัน
คงเกื้อ
มณีรัตน์
ลิ้นเงา
ดงดอน
จำเริญ
บุญจันทร์
ยะมนต์
มูลตรี
นิคม
จันทร์แก้ว
กุลโคตร
ศิริจันทร์
แกล้วกล้า
ยะมนต์
ทำไร่
แดนดิน
มิ่งขวัญ
ยะมนต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพีรดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๖ เด็กชายสรไกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๗ เด็กชายสิทธินันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๘ เด็กหญิงสุจิตรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๙ เด็กชายจิติศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๐ เด็กหญิงกรวรินท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๑ เด็กชายจีระวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๒ เด็กชายณัฐภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๓ เด็กชายพงษ์เทพ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๔ เด็กชายภาณุวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๕ เด็กหญิงภูริชญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๖ เด็กชายรัชพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๗ เด็กชายสุรสิทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๘ เด็กชายอติกิตติ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๖๕

เด็กหญิงอรณี
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๐ เด็กชายกันต์ฤทัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๑ เด็กชายนันทพัทธ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๒ เด็กชายนุติพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๓ เด็กชายพงษ์ฐกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๔ เด็กหญิงพรพิมล
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๕ เด็กชายสรายุธ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๖ เด็กชายอดิศร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๗ เด็กหญิงอนัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๘ เด็กชายชุติเทพ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๘๙ เด็กหญิงณัฐริกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๐ เด็กชายพงศธร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๑ เด็กชายยศภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๒ เด็กหญิงเขมิกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๓ เด็กชายชฎายุ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๔ เด็กชายชิษณุพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๕ เด็กหญิงระพีพรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๕๙๙

เด็กชายวรรชนะ
เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงวิชิดา
เด็กหญิงวิชิตา

นามสกุล
ศรีใจวงศ์
ดงดอน
ต๊ะบรรจง
ไชยบูรณ์
สุขวาณิชย์
พ่ายเวหา
ช่างอุบาย
ช่างอุบาย
ศรีนุช
นิวาเก้า
สุริแสง
เกลี้ยกล่อม
นันทะกมล
สวนรุน
แปนจันทร์
บัวอุ
พูลอ่อน
พงษ์สุวรรณ
เหลี่ยมสูง
แก้วเสลา
ชาวประจิม
สายทอง
เทียนสัน
ผินผัน
รูปพรมราช
วันยอด
สีระวัต
ดีประดับ
ผิวผุด
แสงทอง
ทองประดิษฐ์
สมคิด
คุ้มครอง
กัดจิตร
กัดจิตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดแม่เทินเหนือ
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๐

เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงจันทการต์
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กชายพิชยพล
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายธิติภูมิ
เด็กชายนัฐนันท์
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงอารีรัต

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๐

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๘

เด็กชายปยะ
เด็กชายพานุวัตน์
เด็กชายวัญชนะ
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพงศ์

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๑๙ เด็กหญิงประพิชญา

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายพีรดนย์
เด็กหญิงรักษิตา
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงนัสธิชา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกมลรัตน์

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๐ เด็กหญิงกฤตพลอย
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๒

เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกฤษณา

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๓ เด็กชายกัญจน์นิพัทธ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๔ เด็กหญิงกัญญาภรณ์

นามสกุล
สายทอง
ทางประโยชน์
ดารา
แสงทอง
ชุยศรี
จงแจ่มฟา
ทองอ้ม
สงเรืองศรี
หอมระรื่น
เรืองศรี
โหมดแจ่ม
ดวงดาว
พิมพา
จันทร์อ่อน
นุ่มดี
ทัพชู
อ่อมฤทธิ์
มีคล้าย
เปาเศก
เผยพร
พรมเขียว
องอาจ
มีท้วม
เงิมสันเทียะ
มณุจำ
ขอบทอง
ปุราสะกา
พะลัง
คำอิน
สืบธุ
บุญประดับ
กระซิบ
มหานาค
น้าสุวรรณ
มั่นชาวนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะน้อย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกัญรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๖ เด็กหญิงกันติชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๗ เด็กชายกิตติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๘ เด็กชายไกรวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๙ เด็กหญิงขวัญข้าว
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๐ เด็กหญิงจันทร์มณี
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๑ เด็กหญิงจิตตาภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๒ เด็กหญิงจิราภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๓ เด็กหญิงจิราภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๔ เด็กหญิงจุฑามาศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๕ เด็กหญิงเจนจิรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๖ เด็กชายเจษฎาพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๗ เด็กชายชนภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๘ เด็กหญิงชนัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๔๙ เด็กชายชลธี
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๐ เด็กชายชัชนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๑ เด็กชายชัยพฤกษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๒ เด็กชายชัยมงคล
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๓ เด็กหญิงชาลิสา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๓๕

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๔ เด็กหญิงเฌอกาญจน์

เด็กชายฐิติวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๖ เด็กชายฐิติวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๗ เด็กหญิงณัฐการ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๘ เด็กหญิงณัฐธิณี
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๙ เด็กหญิงณัฐพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๐ เด็กชายณัฐภูมิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๑ เด็กหญิงณัฐวดี
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๒ เด็กหญิงดากานดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๓ เด็กชายทัตเทพ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๔ เด็กชายธนพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๕ เด็กชายธนภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๖ เด็กชายธนภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๗ เด็กชายธนภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๘ เด็กหญิงธนัชชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๖๙ เด็กหญิงธัญชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๕๕

นามสกุล
อ่างแก้ว
ขุมเพ็ชร์
เงินด้วง
กิ่งแก้ว
เครือวงษา
จำนงค์ภักดิ์
ทองวัน
ซาทรง
ศรีบุตดา
คันศร
หงษามารถ
พินิจพิทักษ์พงศ์
จั่นจีน
ปานไหม
ใจชนะ
แสงรัตน์
วิสาพรม
บุษรา
ใสนวล
เอี่ยมยอด
นวลสุวรรณ
หม่องคำ
สิริสิน
เบ้ารักษา
พรมจันทร์
พรมจันทร์
อินทะนู
วรรณา
ม่วงคำ
อ้นภู
คุ้มอินทร์
งงงวย
ชาวประจิม
พันธ์จันทร์
นิ่มอนิล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธิติชนม์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๑ เด็กชายธิติวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๒ เด็กชายธุวพัส
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๓ เด็กหญิงนิภาธร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๔ เด็กหญิงบุญยะฎา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๕ เด็กชายปฏิพาน
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๖ เด็กหญิงปนัดดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๗ เด็กชายปภังกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๘ เด็กชายปรมัตถ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๙ เด็กชายปสุต
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๐ เด็กหญิงปาลิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๑ เด็กชายปุณพจน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๗๐

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๒ เด็กหญิงพลอยรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๕

เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กหญิงพิณมุก

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๖ เด็กชายพิพัฒน์พงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๗ เด็กหญิงพิมลพรรณ

เด็กหญิงพีรดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๙ เด็กชายพีรพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๐ เด็กหญิงพุฒิพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๘๘

สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๑ เด็กชายเพ็ชรศราวุธ
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๖๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๔

เด็กหญิงมาริษา
เด็กชายเมธัส
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงรชนีกร
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กชายวรัชญ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิชญา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายศุภกิตย์
เด็กชายศุภณัฐ

นามสกุล
นรากรณ์
อ่อนศรี
ม่วงมันดี
ภูมะณะศรี
มัชฌิมา
ยั้งสนิท
ช่วยกล่อม
คำภิโร
ศรีสุวรรณ
คงทน
ห้าวหาญ
เดชะ
เล้าอรุณ
กะบินนา
วงศ์เทวี
ชุบเลี้ยง
ยาน้อย
ม่วงรัตน์
พูลประสาท
ธูปแจ่ม
ล้นเหลือ
นาคบัว
คชฤทธิ์
แก้วเปย
ถิรพงศ์พันธ์
แผลงศร
ชื่นชมน้อย
แสนพิลา
ชมชื่น
คนกล้า
ควรจาม
ประหยัด
ทองเกษม
สีทิพย์
ศรีสะสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๑๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศุภวิชญ์ แผลงฤทธิ์
เด็กหญิงสถรัชนันท์ นาคสัมฤทธิ์
เด็กหญิงสถิริศา โคตรปญญา
เด็กหญิงสิริรัตน์ หอมหวาน
เด็กหญิงสุธิตา บุญยัง
เด็กหญิงสุธีธิดา คำจีน
เด็กชายสุรเดช ด้วงทอง
เด็กชายอดุลวิทย์ วงษ์มาน
เด็กหญิงอรจิรา เทพพระ
เด็กหญิงอรดี
น้อยคำ
เด็กชายอรรถชัย เจ๊กหนาม
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ พุทธปฏิโมกข์
เด็กหญิงอันธิกา ศรีจันทร์มาก
เด็กหญิงอาริตา หอมหวาน
เด็กหญิงอาลดา เคราะห์ดี
เด็กหญิงกชนนท์ สีทิพย์
เด็กหญิงกนกพร เรืองฤิทธิ์
เด็กหญิงกรรฑิตา อินนา
เด็กหญิงกวินตรา ทองรำ
เด็กหญิงกวิสรา ประสมวงค์
เด็กหญิงกัญจน์จิรา วงศ์เทวี
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วันมอย
เด็กชายกิตติกวิน มะลิตูม
เด็กชายไกรวิชญ์ มีแก้ว
เด็กหญิงขวัญวริน รัตนเพชร
เด็กชายเขมราช คลิ้งเคล้า
เด็กชายคณพศ ห้าวหาญ
เด็กชายคุณนิธิ บำรุง
เด็กหญิงจิณณพัต ลี
เด็กชายจิรเดช เปรมศรี
เด็กหญิงจิราพร พรมตรุษ
เด็กหญิงจิราพร อุดแบน
เด็กหญิงชญานี ธีรเลิศนภาพันธ์
เด็กหญิงชนิดาภา ใจแก้วทิ
เด็กหญิงชนิสรา ชูศรีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงชลธิชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๑ เด็กหญิงชลธิชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๒ เด็กชายชลภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๓ เด็กหญิงชัญญานุช
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๔ เด็กชายชัยพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๕ เด็กชายชุติพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๖ เด็กชายโชคสิริชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๗ เด็กหญิงญารินดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๘ เด็กชายณฐกฤตกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๙ เด็กชายณัฐชนน
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๐ เด็กหญิงณัฐฌวียา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๑ เด็กหญิงณัฐณิชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๒ เด็กชายณัฐวัศห์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๔ เด็กหญิงณิชกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๕ เด็กชายดลวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๖ เด็กชายเดชดนัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๗ เด็กหญิงตรีรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๘ เด็กหญิงถาวรีย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๕๙ เด็กชายทีฑายุ
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๐ เด็กชายธนดล
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๑ เด็กหญิงธนพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๒ เด็กหญิงธนพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๓ เด็กชายธนพัฒ
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๔ เด็กชายธนภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๕ เด็กชายธนรักษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๖ เด็กชายธนวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๗ เด็กหญิงธนัสสรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๘ เด็กหญิงธนิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๖๙ เด็กชายธรรมรงค์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๐ เด็กชายธรรมรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๑ เด็กหญิงธัญภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๒ เด็กหญิงธัญรัต
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๓ เด็กหญิงธันชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๔ เด็กหญิงธารารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๔๐

นามสกุล
สายเพชร
ใสนวล
รัตนวิโรจน์
อุไรวร
ทูนมาก
เพชรพลิก
ทองคงอยู่
จงบริบูรณ์
ธนโชติชนรดี
จอมประเสริฐ
ไชยนุรักษ์
จันทร์เส็ง
จันทร์ดนู
ฐานิวัฒน์
วงศ์แปง
ยงยุทธ
ธิปะตะ
ใบทอง
การภัคดี
คำชู
วิทยาพูล
คุ้มอินทร์
มากเรืองศรี
วงษ์เรียน
อินทร์ศรี
แสนแสง
แปงหอม
เขาชม
เพ็งสลุด
ใจมูล
นาวา
ชีเปรม
สาดท่าช้าง
จันทร์ต๊ะ
ละม้าย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธีรวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๖ เด็กชายนนทวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๗ เด็กชายนพรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๘ เด็กชายนภัส
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๙ เด็กชายนัทธ์นภัส
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๐ เด็กหญิงนันทิตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๗๕

สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๑ เด็กหญิงบัณฑวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๕

เด็กหญิงบัณพร
เด็กชายปฏิภัทร
เด็กหญิงปณัตตรา
เด็กชายปภังกร

สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๖ เด็กหญิงปราณปญาญ์

เด็กหญิงปรีย์วรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๘ เด็กชายปติภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๙ เด็กชายปยะวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๐ เด็กชายพชรพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๑ เด็กหญิงพรทิพย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๒ เด็กหญิงพรวิภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๓ เด็กหญิงพัตชิราพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๔ เด็กหญิงพิชชาภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๕ เด็กหญิงพิชญามล
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๘๗

สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๖ เด็กหญิงพิทยาภรณ์

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๘ เด็กหญิงพิมพ์วิกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๙ เด็กหญิงพีรญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๗๙๗

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๐ เด็กหญิงเพชรลลิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๑ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๐๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงภัทธิลา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาธร
เด็กหญิงภารวี

นามสกุล
ห้าวหาญ
วิจาระธรรม
วงศ์คำ
ขาวนวล
ล้นเหลือ
คุ้มรอบ
เหียเกตุ
คงคา
วันสาสืบ
มูลเพ็ญ
เกื้อกูล
จินายะ
ทิพย์อักษร
ระบอบ
นิตรา
พันมุณี
ช่างการ
วงค์หาญ
จันเจ็ก
ด้วงนาค
เทพา
เขียนงาม
โตเพชร
ใจอ่อน
เขียวย้อย
เขียนดี
ปาโม๊ะ
บุญรัก
อินภู่
พุ่มศิริ
ทิวา
สุขเมือง
แก้วดี
พ้นภัย
ภูสมศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายมงคลชัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๑ เด็กชายรัฐศาสตร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๒ เด็กชายวงศกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๓ เด็กชายวงศกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๔ เด็กชายวงศธร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๕ เด็กหญิงวทันยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๖ เด็กชายวรวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๗ เด็กหญิงวริษฐา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๘ เด็กชายวัชรพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๙ เด็กชายวัฒน์ธนา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๐ เด็กชายวิชญ
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๑ เด็กหญิงวิชญาพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๒ เด็กหญิงวิริญะภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๓ เด็กชายวีรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๔ เด็กชายวีรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๕ เด็กชายวุฒิกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๖ เด็กหญิงศรัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๗ เด็กหญิงศศิลดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๘ เด็กชายศิริวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๒๙ เด็กหญิงศุจีภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๐ เด็กชายศุภณัฐ
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๑ เด็กชายศุภวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๑๐

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๒ เด็กหญิงศุภาภิญญา

เด็กหญิงสุณิษา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๔ เด็กหญิงสุพิฌา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๕ เด็กหญิงสุภาภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๖ เด็กหญิงหทัยการ
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๗ เด็กหญิงอชิรญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๘ เด็กชายอชิระ
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๙ เด็กชายอนุวัติ
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๐ เด็กชายอภิวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๑ เด็กชายอภิสิทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๒ เด็กชายอรรจกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๓ เด็กหญิงอริยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๔ เด็กชายอัศนัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๓๓

นามสกุล

จันทร์เที่ยง
ห้าวหาญ
วงศ์คำแก้ว
สุขสด
เกิดน้อย
ศิริสมวงค์
กิจจา
มันมหาท้าว
โนพิชัย
แสงสว่าง
พงษ์จันทร์
เถาวัลย์
นำใส
ชาญสมร
สีบุตร
ตระยา
สมบูญ
ยงยุทธ
เนียมหอม
บัวกอ
อุ่นแสง
มีใหญ่
มาเวก
ชาวพะเยาว์
แก้วดิษฐ์
เที่ยงตรง
การนา
กองนิล
ขันโท
ตุ่นทอง
ไชยวงศ์
ทิตา
เรืองรุ่ง
พิมพ์เหมือน
รุ่งรัฐแพทย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๕ เด็กหญิงอาภัชราภรณ์

เด็กหญิงอินทิรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๗ เด็กชายอุดมศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๘ เด็กชายจมร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๙ เด็กชายณัฐพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๐ เด็กหญิงนภัสร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๑ เด็กชายปยะพันธ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๓ เด็กหญิงภัทราพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๔ เด็กหญิงสุกัญลยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๕ เด็กหญิงกชกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๖ เด็กหญิงกรรณิการ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๗ เด็กชายกฤษฎางค์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๔๖

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๘ เด็กชายกฤษตรกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๕๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๐ เด็กหญิงขวัญวรัตตา

เด็กชายจักริน
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๒ เด็กหญิงจารุพิชญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๓ เด็กชายณัชพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๔ เด็กชายธรณัส
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๕ เด็กหญิงธัญวลัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๖ เด็กชายธานินทร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๗ เด็กหญิงนภสร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๘ เด็กชายนิธิกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๙ เด็กชายบุญพิพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๐ เด็กหญิงปทิตตา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๑ เด็กหญิงปวรรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๒ เด็กหญิงพศิกา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๓ เด็กหญิงภัทราพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๔ เด็กชายภาณุพงค์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๕ เด็กชายวรวิช
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๖ เด็กหญิงศริมน
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๗ เด็กชายศุภวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๘ เด็กหญิงหฤทัย
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๗๙ เด็กชายอนุชิต
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๖๑

นามสกุล
แจ่มแจ้ง
น้อยปลิว
พุ่มกัน
ทรัพย์ภารีย์
แสงทองดีสกุล
กลองนาค
กลำเงิน
วงษ์ชัยเพ็ง
ทรายคำ
ปลุกเศก
ประดิษฐ์
ต้นขลิบ
สิงห์วี
วงค์แสง
สุยะใจ
ชะอุ่ม
แผลงฤทธิ์
ปานฉิม
พุ่มฟก
แผลงศร
ปานดำ
ดวงดิน
ปูม่ันคง
มงคลโคตร
แพรพันธ์
นาทุ่ง
แย้มขยาย
ประดับ
โพธิ์ธา
กล้าหาญ
เผยพร
โพธิ์สวรรค์
ศรีอุทธา
ประทุม
ชูเที่ยง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) วัดทะเลลอย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร

วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๐

เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายจรัณ
เด็กชายจักรพรรดิ
เด็กหญิงจิตตา

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๔

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๕ เด็กหญิงจิตรกัญญา

เด็กหญิงเจนจิรา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๗ เด็กหญิงชลนภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๘ เด็กหญิงชลรัศมี
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๙ เด็กหญิงฐิติวัล
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๐ เด็กชายณ ตะวัน
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๑ เด็กชายณรงฤทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๘๖

สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๘๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๓

เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดาราสิริ
เด็กชายต่อตระกูล
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนิมล
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงเปรมิกา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพลพลชัย

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๔ เด็กหญิงพลอยปภัส
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๔

เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายไพศาล
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวรายุธ
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงศิิริประภา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสัญญากร
เด็กชายกองพล

นามสกุล
ถนอมจิตร
ยั่งยืน
ระเริง
เสนา
ช่างการ
ปกษี
สุขเกษม
มีนุ้ย
ผันพักตร์
ชนันชนะ
ขยันกิจ
เครือชัย
กลองนาค
สมศรี
ประสพ
ประสมวงศ์
บัวแก้ว
อนิสงค์
วารีพัฒน์
เผ่าวงศ์
พิณนา
ใจชนะ
ปราศรัย
แผลงศร
รักบ้านแก่ง
เผ่าวงศ์
ประชัน
อันยงค์
ชัยชนะ
ประสมวงศ์
ผันพักตร์
อบเชย
สีม่วง
เกตุฮ่อ
วงศ์จ๋า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารจิตร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไชยะวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดทะเลลอย
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงขวัญข้าว
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๖ เด็กหญิงจิรภิญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๗ เด็กหญิงจุฑารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๘ เด็กชายชยากร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๙ เด็กหญิงณปภา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๐ เด็กชายทศพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๑ เด็กชายนันทภัทร์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๒ เด็กหญิงพรนัชชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๓ เด็กหญิงพรภิรมย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๔ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๕ เด็กหญิงภัทรศยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๖ เด็กหญิงวรัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๗ เด็กชายวิทวัส
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๘ เด็กชายศราวุฒิ
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๒๙ เด็กหญิงศิริรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๐ เด็กหญิงสุชานรี
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๑ เด็กชายอธิภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๒ เด็กหญิงอภิญญา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๓ เด็กหญิงเขมณัฏฐ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๔ เด็กหญิงจันทการต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๕ เด็กหญิงณัฐกานต์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๖ เด็กชายธีรวัต
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๗ เด็กชายปยะพัทธ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๘ เด็กชายวรายุทธ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๓๙ เด็กหญิงวิลาวัลย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๐ เด็กหญิงสกุลทิพย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๑ เด็กหญิงจิราพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๑๕

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๒ เด็กหญิงตรงลักษณ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๓

เด็กชายธีรพล

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๔ เด็กชายบุญญาฤทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๖
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๗
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงนพสรณ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงอนัญญา

นามสกุล

รักถิ่น
เกตุห้อ
ยิ้มพะ
เอี่ยมจันทร์
ร่วงรู้
บุตรโคตร
อินต๊ะปญโญ
วันฟู
มะลิเปน
สะอาด
นิมานะ
จันทะวาด
ผสมผล
ไสวกุล
มอไธสง
จรมา
อุปถัมถ์
สีทอง
ชัยพิพัฒน์
ไชยวงค์
กล่อมยิ้ม
คงฟู
พระสัมพันธ์
มหาผล
กุหลาบ
แสงทอง
มธุพจน์
สว่าง
นพพิบูรณ์
โพธิ์แปลง
อ่อนละมูล
แววนา
นรินทร์
เต็มวัน
อ่อนละมูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยะวิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยะวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไชยะวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยะวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไชยะวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไชยะวิทยา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชัย

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชัย

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชัย

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าชัย

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าชัย
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม
วัดชัยสิทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายชัชพงศ์
เด็กหญิงญาณินี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงวรรณพร

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๔
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๕

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กชายณชพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๘ เด็กชายธนทัศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๙ เด็กชายกฤติน
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๐ เด็กชายกิตติพศ
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๑ เด็กหญิงปยธิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๒ เด็กหญิงศรัทธิยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๓ เด็กชายไกรวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๔ เด็กชายธนพัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๕ เด็กชายนิติพงษ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๖ เด็กหญิงแพรวา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๗ เด็กหญิงวรรณิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๘ เด็กชายวรรธนะ
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๖๙ เด็กหญิงววรณพร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๐ เด็กหญิงวิภาดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๑ เด็กหญิงศิวปรียา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๒ เด็กชายสุรเชษฐ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๓ เด็กชายอภิวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๔ เด็กชายจักรภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๕ เด็กชายชญานิน
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๖ เด็กชายชัยวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๗ เด็กชายธนกฤต
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๘ เด็กชายธนวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๗๙ เด็กหญิงนิภาสิริ
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๐ เด็กชายพงศกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๑ เด็กชายภัทรพล
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๒ เด็กหญิงวนิดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๕๗

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๔

เด็กหญิงอดิวรรณ

นามสกุล
ปนดิ
จันเงิน
อินทจักร์
ปูญวน
กองโยค
คำยอด
มีบุตร
สาวิสิทธิ์
กลัดจิตต์
จงใจ
จอมประเสริฐ
พยัคภาพ
จันทิมา
เอี่ยมสอาด
สรรพวิเศษ
ไกรบุตร
หว่ายฟา
ชะยันโต
ซังฆนาก
อุบล
หอมบุปผา
ยมนา
สีแดงสุวรรณ
ฉลวย
ประมูล
เกตุจ้อย
โคตรสงคราม
ภู่เจริญ
สรรพวิเศษ
แต้มคู
สงวนถ้อย
สมฤทธิ์
ชัยพรม
พวงแก้ว
เชื้อเถาว์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากล้วย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดศาลาไก่ฟุบ
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดเชิงคีรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนิรชา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๖ เด็กหญิงภัทรคยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๗ เด็กหญิงเพชรรดา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๘ เด็กหญิงสุชานันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๙ เด็กหญิงตรีทิพย์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๐ เด็กหญิงกาญจนา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๑ เด็กหญิงณัฎฐ์นรี
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๒ เด็กหญิงณัฐทิยา
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๓ เด็กชายธนวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๔ เด็กหญิงวนัสนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๕ เด็กชายวีรวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๖ เด็กชายศุภกร
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๗ เด็กชายศุภสิทธิ์
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๘๕

สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๑๙๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุธนัย

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กชายอัครชัย
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๒ เด็กหญิงกมลชนก
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๓ เด็กหญิงชฎาพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๑

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๕

เด็กชายทยุติธร
เด็กหญิงทิพกฤตา
เด็กหญิงทิพย์วัลย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายพรวุฒิ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงปภาพินท์

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๖ เด็กชายก้องกิดากร
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงกัญญาวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๙ เด็กหญิงจิราพัชร
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๑๘

นามสกุล
ทองอ้น
เกษสุพรรณ์
ดารดาษ
นุภาพ
เรืองฤทธิ์
ปกษี
ไชยวงศ์
แสงหิรัญ
ห้อยดี
ตั้งตระกูลศิริสุข
ผ่องใส
ลาภพูนผลดี
ฤทธิเทพ
รักษาภักดี
วงศ์ท้าว
ขอบทอง
นาคนวล
อ้นภู่
ศรีคุณ
เทพสิงห์
บัวผัด
แจ่มเกิด
มะโนบุตร
รกไพร
ชูเชิด
ทับทิมผล
เชิงชั้น
วงค์กองแก้ว
ดาน้อย
โตพันธ์
จำปาทอง
เกลื่อนกลาด
อ้วนโฮม
แจ่มศรี
นฤสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังยายมาก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากคะยาง
วัดปากคะยาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองโปง (ธรรมภาณบำรุง) วัดคลองโปง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๐ เด็กชายเจษฎาภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๒๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๓

เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณรงค์วิทย์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงบุษยมาส
เด็กชายพนม
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายรัชชานนท์

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๔ เด็กหญิงวรรณนิษา
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๓๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๖

เด็กชายวรัญู
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุจิตรตา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงกัลยาพร
เด็กหญิงฌานิศา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเทียนชัย
เด็กชายธีรภัทร

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๗ เด็กหญิงปานปรีญา
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๘

เด็กหญิงปุณณัตถ์

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๔๙ เด็กชายพงษ์พิชญวัฒน์

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๔

เด็กชายฤติ
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงณัฐมน

นามสกุล
เมืองเสือ
นาคเย
ครุฑจับนาค
เผือกนาค
แซงราชา
ครุฑจับนาค
เพียปาน
น่าชม
มหาโพธิ์
สุนทรเพราะ
คล่องดี
พุฒลบ
อยู่สถิตย์
โพธิ์เปยศรี
บุญทวี
ตู้ประเสริฐ
นาคมารินทร์
นิลรัตน์
แสนกา
ปนเหลี่ยม
จันทร์ศรี
อินชาญ
คงแย้ม
ประเทพ
ใยบัว
พูลรอดแก้ว
พุ่มผะกา
ทองนิล
บุญประจวบ
ศรีสวัสดิ์
จันทร์คำ
สุขหล้า
ศรศรี
แจ่มสายบัว
ศรศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดเขาดินไพรวัน
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๕ เด็กหญิงปรียาภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๕๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๗๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๘

เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายอริยะ
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงทิศานรี
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงวันนิสา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายยุุทธจักร
เด็กหญิงสุพัชชา
เด็กหญิงณกุลรฎา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายเพิ่มพูล
เด็กหญิงกรองแก้ว
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงกีรติกา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกิตต์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายนารากร

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๘๙ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

นามสกุล
เสริมรส
บุญเพชร์
คุณศิลป
เกษเพชร
เกษเพชร
แช่มมั่น
คันธนา
พรสวัสดิ์
นวลแยง
พูลเกิด
แซ่ต้ัง
โพธิ์ทอง
สมนึก
ตันเฮง
เกิดที่สุด
ราชแขวง
ทิพย์สังวาลย์
ธัญญเจริญ
สมนึก
สีลำเนา
วรรณมณี
เมตมันกุล
เถาหมอ
จาดเสม
แพรบุตร
แย้มวัตร
รอดรักษา
มีบุญ
ยอดแก้ว
ทองมี
นิลจันทร์
อินทรภักดี
ด่านเทศ
อวยพร
ดวงวิไล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาว

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกาะ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแหน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแหน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดคลองเขนง
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดหนองแหน
วัดหนองแหน
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๐

เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงลลนา
เด็กหญิงวรรณวลี
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายศรัณย์กร
เด็กหญิงสงกรานต์
เด็กหญิงเสาวนีย์
เด็กหญิงอภัสรา

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๗

สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๘ เด็กชายอัฐฑกานันย์
สท ๓๕๑๖๒/๒๐๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๐๙
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๑

เด็กชายจตุพร
เด็กชายจตุรภัทร์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายปญญากร
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กหญิงพลอยรุ้ง
เด็กหญิงพัชรดา

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๒ เด็กหญิงพิมพ์รภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๑๙

เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงมณีนิล
เด็กหญิงรพิพันธ์
เด็กหญิงรัฐกาญจน์
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายวิวัฒน์

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๐ เด็กหญิงสุกัลญารัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๔

เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุทิมา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุมินตรา

นามสกุล
นาครินทร์
หรุ่นขำ
นิลจันทร์
วงศ์เจี้ยม
บัวแก้ว
บุญธานี
คงสุข
สุขเจริญ
หนูพุ่ม
เพชรผ่อง
ท้วมอยู่
แดงอ่อง
นิ่มลพ
พันธ์เชื้อ
โพธิ์รอด
กล่อมจาด
พูลสวัสดิ์
ไตรรัตน์
มีการ
บัวจร
อ้นกระโทก
คงกำเหนิด
โพธิรุณ
ศรีทองอินทร์
วงษ์วรรณะ
พันแจ่ม
แสงศรี
ทองอิ้ม
สันหะ
สาใจ
ธูปทอง
แดงอ่อง
ภู่พัตร
พูลสังข์
อินอยู่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

สังกัดวัด

วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายอชิตพล
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๖ เด็กชายอภิมุข
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๗ เด็กชายปยวัฒน์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๘ เด็กหญิงสาวิตรี
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๙ เด็กชายธัญบูรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๐ เด็กชายนนทชัย
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๑ เด็กหญิงนฤมล
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๒ เด็กชายประติทัด
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๓ เด็กชายกิตติศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๕ เด็กหญิงสุภาพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๖ เด็กชายกสิณ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๗ เด็กชายพิสิษฐ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๘ เด็กหญิงณัฐนิชา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๙ เด็กชายธีรโชติ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๐ เด็กหญิงปาณิสา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๑ เด็กชายพงศธร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๒ เด็กชายภาวิต
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๓ เด็กหญิงมัณฑิตา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๔ เด็กชายวรายุ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๕ เด็กชายวันชนะ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๖ เด็กหญิงสุพิชญา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๗ เด็กหญิงจิดาภา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๘ เด็กหญิงมัลลิกา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๔๙ เด็กหญิงณัฐธัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๐ เด็กชายกิตติพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๑ เด็กชายชวนากร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๒ เด็กชายอธิภู
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๓ เด็กชายกิตติพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๔ เด็กชายณัฐพงศ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๕ เด็กชายสิทธิภาคย์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๖ เด็กชายวัชรพล
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๗ เด็กชายจีรวรรธ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๘ เด็กชายศุภกฤต
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๓๔

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๕๙ เด็กชายอาทิวะราห์

นามสกุล
บรรเทา
นุพิศรี
ดวงวิไล
อินสุข
สินสมุทร
ทัดกาหลง
เดื่อทอง
ม่วงเก่า
สินสมุทร
บุญธานี
โพธิ์ขาว
เตือนจิตร์
ยะมนต์
ดิษสาย
เอี่ยมเขียน
โพธิ์หล่อง
ปนเจริญ
หอมเทศ
ปนสำลี
ทิพยโหมด
ศิลปชัย
บัวพันธ์
บทมาตย์
ลุงคะ
จิตรนึก
ชุ่มเย็น
รานอก
ประสพลาภ
ตรีธวัช
ครุฑน้อย
ปกษี
ฉุยฉาย
กุลน้อย
กล้าหาญ
กว้านสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาพง

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

สังกัดวัด

วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง
วัดทับผึ้ง

หมายเหตุ

วัดท่าเกย
วัดท่าเกย
วัดท่าเกย
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม
วัดท่าเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๐

เด็กชายอณุศิษฏ์
เด็กชายกันต์ธีภพ
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงกฤตยา
เด็กหญิงกมลพร

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๔

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๕ เด็กหญิงนภากาญจน์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๖๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๒

เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงชุติกาญจน์
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงสวิชญา
เด็กหญิงพชรธิดา
เด็กหญิงนวนันทร์
เด็กหญิงอรไพลิน

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๓ เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์

เด็กหญิงอัญธิชา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๕ เด็กหญิงปุณยาพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๖ เด็กหญิงวิลาสินี
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๗ เด็กหญิงณัฐภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๘ เด็กหญิงมนัสชนก
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๙ เด็กหญิงธมนวรรณ
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๐ เด็กหญิงดวงกมล
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๑ เด็กหญิงนรินทร์ธร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๒ เด็กหญิงณัฐภัสสร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๓ เด็กหญิงทิพย์วดี
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๔ เด็กหญิงชัญญานุช
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๕ เด็กหญิงญาณิศา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๖ เด็กหญิงนภาพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๗ เด็กหญิงกานต์ธิรา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๘ เด็กหญิงสุภัชญา
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๘๙ เด็กชายณัฐภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๗๔

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๔

นามสกุล
ซุ้ยวงษา
วงษ์พันธ์
ขุมเพ็ชร
เคนพละ
ผู้บุญ
กระจง
ประสงค์ทรัพย์
คำทองคง
ศรีเนตร
ตรีเหรา
มัฌชิมา
มาลัยบุตร
ศรีสูงเนิน
เพลินทรัพย์
เที่ยงธรรม
มุจรินทร์
เต็มศิรินุกูล
ทิพพาหา
สุทธสนธิ์
โฆษิตเตโช
บำเพ็ญสุข
ทิพย์มณเฑียร
เสมาทอง
เฉลยสาร
กองโกย
ฟองวารินทร์
จีนาวุฒิ
หาผล
รู้สมัย
กลั่นเรือง
ยิ้มย่อง
สมปาน
สอนธรรม
บุญญฤทธิ์

เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายกรพัฒน์ ซิมทิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๕

เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายกฤติกร
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงศิรประภา

สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๑๙๙

สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๐ เด็กหญิงวริศราภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๗

เด็กหญิงจรัสรวี
เด็กหญิงปณณิกา
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงรมิตา

สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๘ เด็กหญิงนันณภัชสรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๐๙ เด็กหญิงจินตกัญญา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๐
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๑
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๒
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๓
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๔
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงวาสินี
เด็กชายวรภัทร
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงณัฏฐิกา
เด็กหญิงปุณณมา

สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๗ เด็กหญิงธัญญลักษณ์

เด็กหญิงชวัลรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๙ เด็กหญิงบุญยวีร์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๐ เด็กหญิงณัฐฐินันท์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๑ เด็กหญิงกฤติธีรา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๒ เด็กหญิงธีวรา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๓ เด็กหญิงปาณิสรา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๑๘

สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๔ เด็กหญิงกุศลินวราภรณ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๕
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๖
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๗
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๘
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๒๙

เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงกุลนันท์
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงสุธิดา

นามสกุล
คล้ายคลึง
ม่วงเนียม
กาละปกษ์
รัตมานะ
จันทรี
พรมขันธ์
ยงพันธ์
ติยวัฒน์
แสงพิม
กมลเสม
ปทมนันทชัย
เวฬุมาศ
จิราพงษ์
เมืองพรหม
จุมพิศ
ยิ่งสกุล
แสงห้อย
อุประวรรณา
หวานสนิท
พุ่มทับทิม
รอดกุน
สุรชุติกาล
นันทโชติ
ใจกาวิน
เจียนพันธ์
แก้วดวงเล็ก
สาระมนต์
เจื้อยแจ้ว
เย็นสถิตย์
สมประสงค์
ประสมใจ
จันสุตะ
สมใจ
เดือนเด่น
วงษ์แก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๖๕

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงจิดาภา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๑ เด็กหญิงกชกร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๒ เด็กหญิงณัฐนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๓ เด็กหญิงณิชาพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๔ เด็กหญิงปุญญาพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๕ เด็กชายธนบดี
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๖ เด็กหญิงนำเพชร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๗ เด็กหญิงกนกพร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๘ เด็กหญิงกาญจนา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๙ เด็กหญิงเอเชีย
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๐ เด็กหญิงปริยกร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๑ เด็กหญิงวนัสนันท์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๒ เด็กหญิงเขมจิรา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๔ เด็กหญิงมณีรัตน์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๕ เด็กหญิงสุปวีณนุช
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๖ เด็กชายณฐกร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๗ เด็กชายอภิวิชญ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๘ เด็กหญิงสุชานันท์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๔๙ เด็กชายสิทธิศักดิ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๐ เด็กหญิงนันท์นภัส
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๑ เด็กหญิงจันทร์จิรา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๒ เด็กชายณัฐภัทร
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๓ เด็กชายพีรเชษฐ์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๔ เด็กชายศุภกฤต
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๕ เด็กหญิงนลินทิพย์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๖ เด็กหญิงนันทิชา
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๕๗ เด็กชายวชิรวิทย์
สท ๓๕๑๖๒/๒๒๓๐

นามสกุล
เทวาอนุเคราะห์
จีนาวุฒิ
อยู่รัตน์
สุภรุ่งอรุณ
ประกิจ
สุทธาจารเกษม
เพ็ชรเภรี
สายทอง
อึ้งตระกูล
ผ่อนพัก
สุขเจริญ
คชสิงห์
เทียนสุข
เดือนเด่น
ขุมเพชร
เขียวขำ
แก้วพิกุล
ศรีสวัสดิ์
รอดอยู่
สมุดใหญ่
ดื่นตา
เฉลียวพงศ์
เติมเสริม
รัตนะ
วัตระภูศักดิ์
ปรีเอี่ยม
โตพันธ์
สวนมะลิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วัดท่าเกษม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
วัดสว่างอารมณ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
วัดสว่างอารมณ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลแปนจันทร์กระจ่าง

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดปาข่อย
วัดปาข่อย
วัดปาข่อย
วัดปาข่อย

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๖๕
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