
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖

ส่งสอบ ๗,๒๙๔ คน ขาดสอบ ๑,๒๗๗ คน คงสอบ ๖,๐๑๗ คน สอบได้ ๕,๐๒๔ คน สอบตก ๙๙๓ คน (๘๓.๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกชกร ยอดสาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกชพร แผ่นทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกชมน อริยะสกุลชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงกนกพร ลอสี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุวรรณกิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พรมเมศร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สุโขชัยยะกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ศิริจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงกมลชนก เจริญพืชผลไทย

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกมลธร ธิตินิลนิธิ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มีสมศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ฟองอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกริษฐา เสนาปา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายกฤตพล อดุลย์นรเศรษฐ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายกฤตภาส อัศวรัตนาพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายกฤติชาติ ชมภูมิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกฤติพร อินแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายกฤษณพงศ์ ติลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ ถินการ์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกฤษณาพร บุญสูง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงกวินทรา กันจะนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันกา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกัญญาภัค ปญโญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอกพยอม

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีธิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงกันตพิชญ์ ขอบป

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย กันทะชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงกัลญาณี เพสอูน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงกัลยกร ตันมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กวาวเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัวมูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เวียงนาค

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงกาญจนา ราชหาญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงกานต์ธีรา ชัยพิชิต

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงกานต์รวี แกล้วกล้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงกานต์สินี เมฆอากาศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายกิตติภัฎ อริยะวงศ์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกิตติมา อินทร์สอน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกิตติวรรณ สีทิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงกุลจิรา ทิราวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พหุสัจจธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายก้องกิดากร กลินจันทร์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงขวัญชนก ทองไฝ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงจตุรพร จอมจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงจิณณพัต ปราบหงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจิรสุตา จิตจง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงจิรัชญา แดนสลัด

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงจิรัฐิพร เชียงเนาว์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายจิรายุ ประสารีบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แช่มช้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กรุงศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขเรือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงฉัตรชนก ศิริวัฒนกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงฉัตรดา ทิพย์เนตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงชณัฐฐา สุทธนะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงชนกนันท์ ปลาลาศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงชนกภัทร์ ประใจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงชนกสุดา ชัยนิมิตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงชนกเนตร์ สุวรรณดารักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ สูงปานเขา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงชนมน สายยืด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงชนม์นิภา คำสี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงชนากานต์ วาสนะตระกูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงชนิกานต์ กะติวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงชนิกานต์ เรือนคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงชนิดา แสนเสมอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ ผัดผ่อง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงชนเตชินี แพนแลน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงชยานิตย์ กองกลม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงชยาวีร์ เดือนดาว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงชลธิชา พรชัยเจริญรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงชลธิดา ใจเฉลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายชลิต แสงอรุณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงชลิตา อินวรกิจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายชวภณ กวาวสาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงชัญญานุช ธงสิบเก้า

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายชัยพฤกษ์ ไชยมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงชาลิดา เสนาสุทธิพรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายชีวานนท์ วิวัฒนาภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สารตัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกลียกล่อม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ยวงคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุภเมธีสกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงญาณภัทร ช่างไม้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงญาณิกา เมตตาจิต

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงญาณินท์ ศักดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงญาณินท์ แสนเตชะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงญาณิศามน กันถาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงฐิดากาญจน์ เจริญมีสุขโภคัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงฐิดาภา กวางร้อง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงฐิติพร ยวงคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงฐิติภรณ์ อินทรรุจิกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงฐิติยา สมจิตต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำนนท์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อำเอียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงฐิติวรดา ดวงแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณฐอร กาทองทุ่ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายณพวัฒน์ วุฒิเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงณภัทร เวียงทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายณภัทร แก้วโมรา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ปนสอาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขัดนันตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา เศวตธนกร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงณัฐกษินันท์ ถินสุข

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฐชญา วงค์ละคร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงณัฐญาพร กอบกำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ข้ามเขา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คนธรรพ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา อุปนันไชย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงณัฐธีรา สัจจะนรพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๔ เด็กหญิงณัฐนภัสนนท์
กองคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ดวงโฮ้ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ รักสกุลแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงณัฐมล ศรีธิเรสน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงณัฐริกา เปนใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐศรันย์ สีตะวัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงดวงฤดี ขีดแต้ม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายตะวัน ตาคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงทักษพร จันทร์ต๊ะวงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงทักษอร อินทรรุจิกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงทักษิณา กาวิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงทัศน์วรรณ บุญประเสริฐ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงทิพธัญญา คนธรรพ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงทิพย์ธิดา สลักหล่าย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ทวียนต์เนรมิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงทิวาพร คำอ้าย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธนดล ปญญายง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงธนธรณ์ เกตุทัต

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงธนพร วุฒิโอสถ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงธนพร สงวนเจียม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงธนพร แก้วอินัง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีใจอินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายธนภัทร เสนสม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายธนะกฤษฏิ

์

พรนิธิธนรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงธนัชพร ทำดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงธนัชพร โลกคำลือ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ทิเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงธมลวรรณ วงศ์ฉายา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายธราเทพ ดวงต๊ะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธฤติธีร์ อินต์ธะวิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เทพสาธร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงธัญชนก กันทะวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงธัญชนก สีตือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กันกา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา

สกุลเงินเตชาวัฒน์ ๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พลราชม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงธันยธรณ์ พลราชม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงธันยบูรณ์ ขัดสี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงธันรย์ชนก แสนศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงธารารัตน์ โปร่งจิต

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงธิญาดา เสาวภานิศากร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ซ้องกา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงธิษณา วงศ์จันทรา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงนพมาศ เวียงนาค

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงนภสร วงศ์แพทย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงนภัสรา สลักหล่าย

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงนัฐกานต์ ถุงเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงนันทิชา วางหา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส กันทะหมืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส กาวิละมูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงนันท์นภัส หมืนโฮ้ง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงนันท์นภัส เรือลม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงนันธิชา สามมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงนิจจารีย์ คชปญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงนิชดา สุทธภักติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงนิธินัดดา กาวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงบงกช ขุนนุชนารถ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงบุญญิสา สิทธิวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงบุณยวีร์ บุณยเวทย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิง ป.รวีร์ สงวนรัตนเกษ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายปณตพล ชมชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงปณาลี เทียงตรง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงปนัดดา หมันขันท์

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงปพิชญา ขยันดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงปภาณิน แสงเก่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงปภาพินท์ อินทรสัตยพงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ใจดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๑ เด็กหญิงประภาวรินทร์
เอียมสะอาด

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงปรางค์วลัย ดวงใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงปรีชญา บรรณเภสัช

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เสาร์แดน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงปรียาภัทร คำเหมือง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงปรียาวรรณ เรืองกรุณา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงปวีณา กันยะมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงปญญารัตน์ สืบแสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงปารมีพร จักรทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปาลิตา เนตรจำนงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายปยภัทร วงศ์ชัยพานิชย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงปยวรา โสวะนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงปยสุดา ทิพย์ปญญา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงปยะณัฎฐ์ หงษ์ชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงปยะธิดา สุทธหลวง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงปยะธิดา แก้วพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงปยาพัชร กอบกำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงปุณญาดา อินทร์แก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงปุณณดา เตชะพี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงปุณยาพร เพ้อใจธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงผกาภัทร์ คุ้มญาติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงผากาสินี ชอบเลียวริน

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงพชร สันปาแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงพนาวัลย์ วงศารัตนศิลป

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงพรพัฒน์ เมฆแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพรหมญาณี รัตนบุผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพลอยชมพู วงศ์ยาไชย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงพลอยชมพู เหมืองสาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงพลอยลดา ตะมะเสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงพัชรพร ผูกจิต

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงพัณณิตา ไชยมงคล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงพิชชา กองลี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงพิชชาภา ทินวล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิชญธิดา ขัตติยา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงพิชญธิดา คำวิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงพิชญา ทองอิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงพิชญาดา เหมืองทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงพิชญาพรรณ

บุญชัยพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงพิชญาภัค ขันคำนันต๊ะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ถุงเงิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

จิตต์บุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงพิมลรัตน์ จิตขาว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงพิมสราญ หนองแส

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายพิสุทธิ

์

แสงสิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงพีรพร ระวังภัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ นพรัตน์โกศัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงพุทธามาศ บุญจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงฟาใส ชัยชนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงภคพร พรหมบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงภคพร วิลัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงภัณฑิรา ชืนนอก

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงภัณฑิรา ทองน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงภัทรนารถ อุปนันไชย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายภัทรพล สบายสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ทองเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงภัทรมน สมภาร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงภัทรมน เหมืองจา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี เขียวบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี เม่นเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี แจ้งกระจ่าง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ยะการ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กึกก้อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปนวารี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงภัทราวดี มุตตะศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงภัทร์จุฑา เวียงใน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงภาวิดา ทรัพย์ประดิษฐ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงเดือน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงภูริชญา ตะนาวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายภูริณัฐ เสนะสุทธิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายภูเบศ จองเจริญกุลชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงมณิศรา กาวีวล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงมธุริน ท้าวจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงมนัญชยา หมืนโฮ้ง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ กำปน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชอบธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ นาบุญมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ เพ็ญสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงรติพร อินกัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงรรัญรัตน์ วงค์ตะวัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงรวินันท์ นาห้วย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงรวิสรา เวียงอินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงรสสุคนธ์ คันธะวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ เขียวงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา

วาณิชวัฒนะโกศล ๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ ทุ่งสิบสาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงรุจิเรข ฮ่องลึก

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงลลิตา ประยูรศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงลักษณาพร สิงห์นิกร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงวรพีรานันท์ วงศ์อ่วน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ เชียวพานิชย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงวรรณวิษา คำแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงวรรณวิษา ปอกแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายวรวิช หมืนโฮ้ง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงวรัชยา ชัยธรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงวรัญญา เทียมตา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรัทยา วันทนียวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงวรันธร วงค์ทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ มะทะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงวรินยุพา ทินอยู่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงวริศรา แขนอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงวันวิสา จันกัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงวันวิสา พันเพียร

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงวัษยา อเนกศิริกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงวัสนนันท์ อำนวย

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงวิชญาดา เวียงชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงวินัดดา ทองอิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงวิภาวี นิยมธูร

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงวิสสุตา จิตรกว้าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงวไรภรณ์ มานพกาวี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงศรินยา ธนาชีวาพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงศศินภา อนุวงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล จิตมะโน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงศิรประภา เย็นจิตร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงศิรภัสสร ทนันไชย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงศิริภัสสร เกรียงไกรเกียรติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีสด

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงศุภกร เพิมขึน

่ ้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายศุภณัฐ แขมน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายศุภสัณห์ ปารมาลย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงศุภัชญา แนววงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นันทวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พลเยียม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา แสงสุมนต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยริศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสรัลชนา กรุณา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงสริตา แสงแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสาธิตา ธีระวงศนันท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงสาริศา สกุนนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงสิตาพร สุขกันต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายสิทธิภาคย์ เสมอใจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงสิริภาภร เทียมแสน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุชานันท์ สุกัณทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุชานันท์ สุทธิแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงสุชานันท์ อุดคำมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงสุชานุช ปราบริปู

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ จรจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุธิดา หิรัญวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์วันดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงสุพิชญา อิสริยเตชะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุภัชชา ไก่แก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุภาพร ปวงเริม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงสุวิชญา เสือแซมเสริม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงหทัยชนก ขันคำนันต๊ะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงอชิรญา มุขรัตนมณีศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนากุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงอรณิชา ศิริสานสุวรรณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงอรณิชา แก้วมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงอรปรียา ประมูลวงศ์ชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงอักษราภัค สมบัตินันท์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอัญชิสา เทพเปยง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอารวี ศรีจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ถาวรมงคล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงอุมาพร พันแพง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงเกวลิน เจริญผล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงเกศวรินทร์ แสนสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงเขมจิรา สัตยประกอบ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงเขมอัปสร คำเหมือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงเบญญาภา พรมท้าว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงเบญญาภา อินทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงเบ็ญจมาส สุวรรณสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงเปมิกา จันทรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงเพียงตะวัน กาบจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงเวณิกา เวียงนาค

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงโสภิดา นันตา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงกัลยณัฐ สิงห์คำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ภัทรานุสรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงจารุพิชญา วงศ์ปนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายชาญวิทย์ ถินปา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงซิวหมิง

้

ซิท
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงฐานิชา จินาการ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายณัฐกมล ทรัพย์ครุฑ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐนรี ยอดสอน

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงดารารัตน์ กึกก้อง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงดาราวรรณ แห่งศรีสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงทยิดา บุญประสม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายธนากร ดวงคำวัฒนสิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงธัญชนก กันทากาศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงนรีกานต์ ปวงจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงนันทรัตน์ คำลือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงนันทิชา ตีทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็ชรทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงปนัดดา มโนวรรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๓ เด็กหญิงปริมประภาพร
คำปญญา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงปวรฉัตร ขันติศิวนนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ดวงแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงพัชรมัย พงษ์เพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เอือพรไพศาล

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยศประสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ หมืนโฮ้ง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายภูธเนศ สุขัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงรักษ์สมร สมร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภู่มณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงรับพร นพรัตน์มาโนชญ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงวรณัน นุ่มนวล

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงวรางคณา ประเพณี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายวัทธิกร เชือทอง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ ถุงเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงศิรินทรา อภิรมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายศุภกร กุดีศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงศุภจิตรา เรือนแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุปรียา สายทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายหัสกรชัย ชมภูมิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงอมิตา สารดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงอรุณวัชรี พิริยานุรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอารียา มโนรส

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายโภควิญญ์ วัฒนาวิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงพรไพลิน บัวบาน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงศุภาวรรณ ม้ายอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๘๙
นางสาวกุลนันท์ กระสาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๐
นางสาวดนยดา สีแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๑
นางสาวพรธิดา วงศ์ดาว

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๒
นางสาวพัตรนิดา ถินแถลบ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๓
นายภู วังใน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๔
นางสาววรุณศิริ สุวรรณศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๕
นางสาวสุพิชชา ก่อกอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๖
นางสาวอลิสา มีปญญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๗
นางสาวเขมอักษร สุวรรณสา

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๘
นางสาวโชติกา ดอนจักร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๓๙๙
นางปยวรรณ สังข์จันทราพร

๒๕/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๐
นายยุรนันท์ สถานปา

๐๔/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายกนกพล อินแถลง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายกมลชัย แห่งพิษ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ มโนปา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายกรณ์ดนัย ทาปง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายกรวีร์ นิมิตรประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายกฤตนัย นะภิใจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายกฤตพล ศรัทธาธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายกฤตภาส พลเชียงสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายกฤตภาส มะทะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายกฤตยชญ์ เสาร์แดน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายกฤติพงศ์ ธรรมโรจน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายกฤติภัท ตังคงภัทร์

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายกฤติภัทร ชมเชย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จิณะโสต

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เชือทอง

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แซ่ม้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายกฤษฎา มยุโรวาท

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายกฤษณะ เหมืองแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายกฤษณะพงษ์ อินทรรุจิกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายกฤษดา ทิพเหลือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายกฤษนัยน์ สุคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงกษมา โคตรภูเวียง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายกษิดิเดช

์

อินต๊ะสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายกอบกล้า กาทองทุ่ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายกัณย์ชัย วงศ์ศักดิสิทธิ

์ ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายกันตพงศ์ หงษ์ทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ม้าแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงกัลยกร ทนันชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายกานต์ชณัฐ จินดาวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายกิตติชัย ข้ามหก

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายกิตติธัช วรรณศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายกิตตินันท์ กิตติวงศ์วาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์กัณหา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ กันต๊ะกวาง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายกิตติธเนศ

์

อินทร์ศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงกุลธรา กลินจันทร์หอม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงกุลธิดา พุฒดวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายก้องทอง หงษ์ชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายก้องภพ กลมกลอม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายก้องภพ ครึมกลาง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายก้องหล้า สุดใจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายคณนันท์ จันทร์เพ็ญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายคมกฤต เหมืองอุ่น

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงจตุพร ตรีสุขรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายจริวัฒน์ วรรณรพีวัชร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายจอมธัมม์ ชรากาหมุด

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายจักรพรรณ์ เปงปญญา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายจักรพันธ์ พิมสาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายจักรภพ หน่อท้าว

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายจักรี สมณา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายจักรี เรือนคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงจันทกานต์ สีแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงจามจุรี ศรีใจวงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ใสสะอาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายจิตริน คำมีสว่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายจิรพัฒน์ ทิพยรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงจิรภัทร อินโองการ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายจิรภัทร โศภิษฐ์ชล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายจิรภัทร ใจโฮ้ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เพือนฝูง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายจิระภัทร ฟุมเฟอย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายจิราภัฏ บุษบก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายจิรายุทธ พิณดนตรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงจีรนันท์ งามสะอาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายจุฑาภัทร โอ่งหล่าย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายจุฑาภัทร์ อำพันธ์ศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายฉันทวัฒน์ แพรศิลป

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายชนกันต์ คำศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายชนภัทร กาทองทุ่ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงชนม์นิภา สุยะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายชนะชัย อุดธรรมใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายชนะพล พลปถพี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงชนัญธิดา เฮ็งเพ็ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายชนาธิป สุทธนะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงชมพูนุท ขัตติยาพร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายชยพัทร์ เหลืองอำนวยศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายชยารพ รูปสม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายชลภัทร บัวหลาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายชวกร ยงเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายชวกร โปด้วง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายชัยญาณัฐ อนุบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองน่วม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายชาคริต หงษ์สามสิบหก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายชาญณรงค์ ทะอุด

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายชาญพิพัฒน์ ทรายมูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายชินภัทร มงคลพินิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายชินวัตร ตรีรัตน์วัฒนกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายญาณกร สิงห์ศิริจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงญาณินท์ จันสีดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๐ เด็กหญิงญาติกากานต์
คชสถาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงญานิกา ชมภูเพ็ชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงฐนิชา เขียวบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายฐาปนา ถุงคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงฐิชาดา สินธุคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายฐิติ จันทร์ศิริยานันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงฑิตยา มีศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงฑิตยา มูลเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงฑิตยา อินต๊ะเสาร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายณกูล กาศสกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงณปภา พรทิพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๑ เด็กหญิงณภัทรกาญจน์
เสมอถุง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายณภัทรพงศ์ รัชต์ธนสถิตย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายณะพงศ์ วงศ์รัตนธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทองปลอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อุตส่าห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายณัฏฐนันท์ งามทรง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐคริษฐ์ ใสสะอาด

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายณัฐชนน กัลย์ธนสรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ผาสิงห์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๐ เด็กหญิงณัฐฐาพิชญา ชัยลอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ดอกเกียง

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา โกศลพิศิษฐ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐนนท์ พรประภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงณัฐนรี ขัดมูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงณัฐนรี สีเสน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐพันธุ์ อ่อนน้อม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายณัฐรักษ์ ติบสร้อย

๊

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงณัฐริการ์ ปอกแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายณัฐวัตร ภิมาลย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อุปนันไชยชะนะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายดนัยยศ ทะตัน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายดลธนัช สิงห์มะโน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายดลพัทธ์ มะโนเกียง

๋

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงดวงฤทัย ยอดมัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายตรีเอก สมณา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายตะวัน อำอำไพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายติณณภพ วิชัยทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายตุลธร ศรีดอนชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายต่อตระกูล วังหา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายถิรณัฐ ก๋ากันมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายถิรวัฒน์ บุญธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายทักษิณ พริบไหว

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายทัศน บุญอริยเทพ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายทินภัทร สุขทัวญาติ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายทิวากร คำลือ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายธดากรณ์ ธูปแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายธนกร จักรตอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายธนกร เครืออยู่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายธนกร โพธิพันธ์ทูล

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายธนกฤต มหิงษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายธนกฤต มโนรส

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายธนกฤต ยานสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายธนกฤษ สุริยะมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายธนบดี ศรีคำภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายธนบัตร มาสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายธนพงษ์ นาเหมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายธนพัฒน์ บุญส่ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายธนพัฒน์ เวียงนาค

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายธนภัทร ถาปนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายธนภัทร ทนันชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายธนภัทร บุพันธุ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายธนภัทร ประเทือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายธนรัตน์ ยูวะนิยม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ ดอกแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ สุนทรสหัช

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ เทพิกัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายธนเดช บุษบา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายธนเสฏฐ์ ดวงแก้ววสิษฐ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงธมนวรรณ คงยืน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายธรณ์ธันย์ สมุทรเพ็ชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงธัญชนก ม่านต๊ะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายธายุกร อุดดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงธิรฎา ชำนาญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายธีธัช อุปถัมภ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงธีรนันท์ ลือโฮ้ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายธีรภัทร มหาไม้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทุ่งสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายนครินทร์ เทียนทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายนคินทร์ แสงเอือย

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายนนทนันท์ สุวรรณหงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายนนทวัธ อินต๊ะปญญา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายนพรุจ สิทธิวงศ์วานิช

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายนราวิชญ์ รัตนานันท์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายนราวิชญ์ โทบุราณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายนฤนาท คำนวน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงนฤมล เทียมทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายนวพล กล้วยทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงนวรัตน์ พัฒนสมพงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายนักปราชญ์ พริบไหว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายนัทนธีร์ ยองใย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงนันทฉัตร สุวรรณหงส์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงนันทพร วาภิไหว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายนันทวัฒน์ เมฆอากาศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงนันท์นภัส เวียงนิล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายนิติภูมิ แห่งพิษ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายนิพพาน บุนนาค

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายบดินทร์ อุดขันจริง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายบริรักษ์ ชาวปลายนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายบุณวัทน์ สีตะวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายปฎิพัฑธ์ กันทะเอ็ด

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายปฎิวัติ ทรัพย์มามูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายปฏิภาณ ทองตัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายปฐวี จันทร์มา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายปณิธาน สงวนวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงปภาวดี เหมืองทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายประกฤษฎิ

์

ปญญาสว่างจิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายประกฤษฎิ

์

วันดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายปราบพล อัครนรากุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายปริทัศน์ บัวมูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายปรเมศวร์ แก้วอินัง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงปวริศา อนุขุน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายปกษ์ หนูเอียด

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายปญจพล อินเสาร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงปญญาพร กระสาบ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายปานปรีติ ปานแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายปารมี สิงห์สุทธิพงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายปยพงษ์ ฐาปนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายปยพันธ์ ฐาปนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงปยวรรณ เวียงนาค

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายปยะจุลพงค์ กงเวิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายปลันธกรณ์ ค้าไม้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๓
นายปย์มนัส เติมประยูร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายผดุงชาติ ศรีจันทราทร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายพงศกร จันคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายพงศกร พลแหลม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายพงศกร สายพาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายพงศกร เกียงหนุน

๋

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายพงศธร กาทุ่ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพงศธร เกิดขุ่ย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายพงศธร แต่งสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายพงศ์รวีร์ วงค์แพทย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายพชร พันธุ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายพชรชล ศึกษากิจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายพชรพล บำบัด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายพชรพล สุวรรณกาศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงพนิตตา ไทยกล้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายพยุงพงศ์ ธงสิบสอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงพรพธู กอนแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ จินดามณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายพฤฒภณ ตาคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายพฤทธิ

์

ตรีเทพชาญชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายพลวิชญ์ ปรางจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงพศิกา ธนานุศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงพัชรพร ภาระยาท

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงพัฒน์นรี อยู่เจริญกิจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายพัทธกานต์ เขือนรอบ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงพาฝน สมหมาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงพิชชาพร ประมาณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงพิชญา ถินถา

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิชญาภา เสนรังษี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงพิชย์ญา ปานทุ่ม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงพิณลดา อินประดิษฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายพิพัฒนะ แซ่เซียว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงพิมพิกา เส็จจัก

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงพิมพิศา วิมลเกษม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงพิมพ์นภา ทองอิน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงพิมลดา สมัญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายพิรชัช วิชัยวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายพิษณุพงษ์ จันต๊ะตึง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายพิสิษฐ์ กาวีวล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายพิสิษฐ์ ยองจา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายพิเชฐพงศ์ วิริยะบูรณะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายพีรณัฐ สุวรรณศิลป

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายพีรพล ดวงแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ธนัญชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ยานะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายพีรวัตร อินทรประดิษฐ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายพีรวัส ดิษเสถียร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีจันทราทร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายพีรวิชญ์ สมัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายพุทธิพงษ์ ขันแก้วบุญเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายภควัต บุญสิงมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงภวิกา ฟุมเฟอย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายภัทรชนน เหมือนพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายภัทรดนัย คิดดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายภัทรพล ฤทธินนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายภัทรพล เจริญยิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงภัทรวดี ผาเพียว

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี ร่มเย็น

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงภัทรวดี อินทราธิราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายภัทรวัต เอียมเจริญ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุญคง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงภัทราวดี เขือนสอง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายภัทรโชติ สงเคราะธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ธรรมวิชัยพันธุ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายภาณุพงศ์ สง่ากูล

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายภาณุพันธ์ มลิลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายภาณุเดช เกตสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มิจะต๊ะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายภานุวัตน์ ดอยลอม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายภานุสรณ์ พอจิต

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายภูดินันท์ กุณวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายภูดินันท์ ลัมวุฒิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ ได้ดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายภูมิภัทร เกตุนาวา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายภูริณัฐ ใจหลวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายภูริพัฒน์ ซินโซ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายภูริวิชญ์ กันจะนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายภูวนาท แดนโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายภูวิศ ขันทะสอน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายภูวเนศวร์ สวนดอก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงมธุตฤณ จุมพิศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงมนัชญา โมหา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายมรกต ตรีรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงมัชญานันท์ ยะนันโต

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงมุฑิตา ชนสยอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายยศภัทร เพชรหาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงยศวดี โด่งดัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายยศศรัญ ตรีเดช

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงรสิกา ม้ายอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายรักษ์สยาม ธงสามสิบเจ็ด

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ พรหมสกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ ยานะวิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายรัชพล ไชยเพ็ชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายรัฐวัฒน์ ชอบธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายราเมศวร์ ชูทองรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงริญญารัตน์ นิวัติดำรงสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงรุจาภา สุวรรณการ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงลักษณ์ศิณา กรุงศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงลักษิกา แกล้วกล้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายวงศพัทธ์ สกุลส่องบุญศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายวงศพัทธ์ อุ่นกาศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงวชิรญาณ์ อำพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายวชิรวิชย์ ผลพัฒนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายวรกิต กาศอินตา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายวรพจน์ ชัยพรหม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงวรรณพร เกียงคำ

๋

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงวริศรา สอนหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงวริษฐา ยิงสังข์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายวรุตม์ วงศ์เมืองแก่น

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายวรเชษฐ์ โปงคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายวศิน พงค์ถิน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายวสุพล ทวีโล

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายวัชรพงศ์ นันทะยานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายวัณณุวรรธน์ ทอดเสียง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายวัธนชัย มีเพียร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายวันทวัชร์ อินทร์ประดิษฐ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายวิชยนนท์ สวนดอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายวิชยุตม์ วิญญาวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายวิชานันท์ ดีอินคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงวิภวานี นาครัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายวิภู วิจารณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงวิราสินี หงษ์สิบสอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายวีรภัทร เทศะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายศดานนท์ บุตรเสน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายศตพร วงค์พุทธคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายศรัณย์ สายหยุด

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายศศิวงศ์ สนองคุณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายศศิวัฒน์ ศฤงคาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายศักดิรพี

์

พุ่มบ้านเช่า
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายศักดิสิริ

์

จับจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายศักรพิศิษฎ ยืนยงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงศิธาชนก ทานะเวช

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายศิริชัย ชัยสุรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายศิริโชค ชัยสุรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายศิวกร จันคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายศิวกร สุคันธมาลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายศิวกรณ์ ชูภักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายศุภกฤต ถินปา

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายศุภกฤต อุ่นกาศ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายศุภกานต์ ลาภใหญ่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายศุภกานต์ โยหงส์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายศุภณัฐ จันมะโน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายศุภณัฐ จิตพยัค

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ตรีสุขรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ต๊ะโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ริพล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงศุภสุตา นาคพงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายศุมงคล หงษ์ชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายสรกิจ คันธะวงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายสรธัญ ปญญาเพ็ชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายสรวิชญ์ จิตตะประพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายสรวิชญ์ นันท์ชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ หอมสร้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายสรวิชญ์ เศรษฐวารี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายสรวิศ ส่วนบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายสรวีย์ ส่วนบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงสรัสนันท์ ศรคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายสรายุทธ สิงห์สถิต

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายสหวิทย์ ชุมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงสะลีน่า ลองสตรีท

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงสายนที แซ่หมู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายสารวุฒิ เทียงดี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงสาริกา ธรรมลังกา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายสิทธิพงศ์ สุรวงค์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงสิรภัทร สารเพ็ญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายสิรวิชญ์ อินทร์ทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสิริพร พลแหลม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

กวางศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา ทาปง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงสุฑามาศ แก้ววิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายสุธินันท์ ปญญากวาว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุนันทา ผายาว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงสุนิษา ถุงแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุปรียา พันธ์เครือ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายสุปวริศ เทียงไทย

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงสุภัสสรา สะการ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา แนวจิตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงสุมินตรา อินจ๋อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายสุรณรงค์เดช ชุมภูอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายสุรบดินทร์ มงคล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฟูคำมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายหฤษฎ์ ตังศิริกุล

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายหัสดิน เพ็ญศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายอชิตศักดิ

์

แพงเพ็ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายอนภัทร กาญจนะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายอภิวิชญ์ มันคง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายอภิวิชญ์ แตโช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายอมต จอมพุทรา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงอรัญญา ศรีทันต์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงอริสรา พรหมสาขา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงอัมพกา แหวนหลวง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายอาทิตย์ หงษ์สามสิบหก

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายอิทธิรักษ์ กอบกำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายอิทธิเดช สุขทรัพย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายอุชุกร ปญญานาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายอุเทน วงค์สกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายอโณทัย เสาระวะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ งามสะอาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงเกษรินทร์ สมุทระกพงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงเขมิสรา ถาปะนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายเจษฎากร กันทะวงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดวงจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายเดชกวินท์ เจริญยิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายเตชิต กุลกัลยากรกมล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงเนตรนรินทร์

กันทะหมืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายเนติพงษ์ วงศ์อรินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงเปรมิกา ทรัพย์มามูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายเพชรนรินทร์ ปาเมืองมูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงเพ็ชรพร้อมพลอย

ม้าทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาวีวน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงเมสินีย์ ปะทะนมปย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๕
นายเศรษฐดา วังกาษร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายเศรษฐสิริ ธรรมวิลัยพันธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายเอกบุรุษ เชียงดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายเอกรัตน์ เมืองแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายเอกอรุณ พุ่มน่วม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายแทนคุณ ปญญาสาร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายแทนไท ลุนภูงา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ มังมี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงโสภณัฐ ท่าข้าม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายไกรวิชญ์ ฉิมภารส

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายไชยมงคล อภัยศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงไอยลดา พรมสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ วิเชียรกันทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายกัมปนาท จันทร์ตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายชนะสิษฎ์ วันวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายชยานันต์ เสนีวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงชยิสรา คงยืน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงชวิศา วีระนิติกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายชัชวาล ชุณหศิริวัณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายณัฐภู ชาญสุธีนนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายธนกร กาศมณี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายธนบดินทร์ ห้าวหาญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายธนภัทร์ ใจไว

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ พริงเพลิด

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายธีรดนย์ ทะซ้อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายธีรภัทร จุมพิศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายธีรภัทร์ สันปาแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายบูรินทร์ ปองกัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายปกปอง โคตรอาษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงปฎิญา พรมมาลา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายปาณชัย ยะตือ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายปยดณัย กวาวหนึง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายพงศกร สีตะวัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายภัทรพล เหมะสุทธินันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายภานรินทร์ เกียรติศิริถาวร

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายภูวรินทร์ นิลวรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายวชิรวิทย์ สันปาเปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายวาริชาต ม้าหลวง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายวีรภัทร ฉัตรสงวนชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายศรัณย์ ปงเสาร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายศิรวิทย์ คมเฉลียว

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายศิริพงค์ แสนอุ้ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงศิริภัสสร ปอาทิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

อุดคำมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายศุภกิตต์ มิงนิม

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายศุภณัฐ ปาลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายสุรพัศ ตันตะโยธิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงสุวิชาดา มะทะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ โต๊ะเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงเกวลี คำทิพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายเจษฎากร เทพวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายเอกภิญโญ เดชพรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายกรภัทร์ กลมกลอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงกันตินันท์ จันทร์สีหราช

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายจิรทีปต์ ถินจอม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายชาคริต เจริญนุกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงญาณินท์ นาโตนด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

กวาวพิจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงณัฎฐพร สัมมาพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงค์อ่วน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงธัญกมล เตียวกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายปฏิภาณ อุตศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายปฐวีกรณ์ ชัยนันท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายปติภูมิ วงภักดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายพชร เจริญจิตต์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายพีระพันธ์ุ ชมภูอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายวีรภัทร คงเถือน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายศุภณัฐ จินดาขัด

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายสถาพร เอกวงษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายสักกะ ภู่ธีระภัทรกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อากรสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายสุวรรณชัย ถินจอมบดินทร์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายอัษฎา ต๊ะวัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายเมธิชัย กอบกำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายเอกภพ แสนอุ้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายโอภาสพันธ์ กลินชืนจิต

่ ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงกมลฉัตร ขอนเดือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงกมลชนก มรรคผล

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขอนเดือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายฉันทพัฒน์ สุทธนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์อุต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงตรีดาว ไชยวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายธนพนธ์ ธุระกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายนภัสกร สุทธนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายปฐพี ลีเซ็น

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายปฤษฎา หมายดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงพัชธิดา กลำจีน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงพัฑฒิดา คำปนปู

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ จิตต์เทพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายภาณุพงศ์ มาอุ่น

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายภูมิพิพัฒ แอบแฝง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงรุ่งนภา สมจุ้ย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายวิรุฬห์ แห้วสันตติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ทางกลาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายสรัณู พระศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงอรอำไพร ก้อนสันทะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา ขันคำนันต๊ะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายเนติวัตร ผาสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงแทนใจ ถินสอน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายกิรัณ เหมืองหม้อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธุระกิจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายธนชาติ ศิริพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ มงคลดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ยาสุป

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงปยธิดา กาทองทุ่ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงปุณยนุช สุทธนะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงพันฟา น้อยจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ สุทธนะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายกิตติภพ สุคันธะมาลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงชนานันท์ อภัยกาวี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงธันยาภรณ์ เขือนเก้า

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุภัชตา หาญมนต์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายอดุลย์ สุมะโน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๐
นางสาวธัญญารัตน์ อู่จีน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๑
นางสาวภัทรภร มาอุ่น

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถินโอภาสวิทยา

่

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายญาณวัฒน์ กำเหมาะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายทัตธน ดีบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายศราวุฒิ อยู่คง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายกิตติชัย แซ่เฮ้อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ แสนย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายวีระพงค์ แสนยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงภัทริกา แก้วมณี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงวารินญา ยาสุป

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงธนพร ช้างมูบ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงฟาใส หวลอารมณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายภิญโญ ชอบทำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายอภิราม วังตา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สิงห์หล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายศิริชัย อยู่ประตู

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายฐปนา ขุมบุญโต

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายณฐภัทร ขนุนปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงธิตยา เชียงหม่อง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงรักษณาลี กำจัด

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงลลิตา กระจ่างแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายอนุกูล แนวนัน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอนุธิดา ศิริวัฒนานุรักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายจิระสิทธ์ ถินศรีสัตตบุษย์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงลูลู่ พม่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายสรชัช นันตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงพรชนก เหมืองเพิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดง(วันรัตตวิทยา) วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายกิตติคุณ มืนมะโน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงดรุณวรรณ เมฆอากาศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงตะวัน อักษรไชย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๘ / ๑๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายปรัญาวัฒน์ เขือนเก้า

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายภาณุพงศ์ นาจักร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายภูวิศ กระจ่างแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายรณพีร์ พรมตา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงสาริศา สายสิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุชาวลี ฝนปนเจิง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญพิทักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายกิตตินันท์ บุญคำชู

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สิงหกูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายธวัฒน์ชัย วังคะฮาด

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายธีรภัทร์ ขันขวา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายยศัสวิน บุญคำชู

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายอนันดา แก้ววรรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงกฤษนันญา เหล่ากาวี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงกาญจนา กระจ่างแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงชุติมา อวยชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจเสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายณัตพงษ์ ฟุมเฟอย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายธนากร ชูญาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายธีรนัย กระจ่างแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปลายฝน สาใจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายปณณวัฒน์ ปองกัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงผกามาส เปนทุน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายพีรัชชัย อมรรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายวรัญู อยู่เย็น

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายวรากร สายาจักร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงวรีรัตน์ มาด้วง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายวัชรชัย ปวงประเสริฐ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงสุธีธิดา กลมกลอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายอดิชัย มุตยะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายอดิเรก มุ้งกุณา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๑ เด็กหญิงอัจฉราวรรณ
วิโจทุจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายไพศาล ปาเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงธนพร พลอยเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ พันธ์พืช

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๒๙ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายภัสกร กันอินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงนภัสสร ส่วนมุ้ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๗
นายจีระวัฒน์ บุญพิมพ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๘
นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ

๑๓/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๐๙
นางสาวพัทยา โอดเทิง

๑๓/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๐
นางพิวานันต์ ฝนเต็ม

๒๐/๔/๒๕๒๖
โรงเรียนเมืองแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาขวัญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา มโนรส

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายกิติธนา อารินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงกุลธร อุเทน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายชยณัฐ ไกรราษฎร์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา หอมดอก

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงปพิชญา สุดวรรค์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายมานะชัย อากาศทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายวัชรพล แสนผล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงวิรดา เมืองใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายวิสิษฐ์ โปร่งจิต

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายศักดินนท์ จันทร์ตาพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายศิริราช พิทักษ์เจริญพงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทิมานะ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงอภิชญา ต๊ะวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายโชคชัย หวังใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกรรณิกา ช่วยแลว

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นไคร้ วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ ราชภูเขียว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายจักรพงษ์

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายดัสกร ลาลิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายธนารัตน์ แก้วใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายธันยบูรณ์ ปญญากอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายพงศกร หมืนตัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายพิชิตชัย สุทธิลักษณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ เรือนบุตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงศุภาวดี บุญคำชู

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงกุลธิดา ภูจอมจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงวรรณวิษา บรรดาศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายโสภณวิชญ์ ปนเถือน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงธัญรดี เสาประโคน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงรมิตา เบญจพัชรกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เลิศนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายภาคภูมิ วิเชียรกันทา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายศุภกร อินอ้น

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายเอกชัย

ไม่มีนามสกุลตามทร.14

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายโซโซ

ไม่มีชือสกุลตามทร.14

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงกชกร แดนอ่วน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

หงษ์ร่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)

วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายภัทรชนน วงศ์ยาไชย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายวรยศ สุนันสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายสิทธิชัย ต้องใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๒
นางเครือวัลย์ พีรวัฒนไพบูลย์

๓๑/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
วัดพระธาตุช่อแฮ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายกฤษดา บุตรเสน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงชุติรดา ธรรมสรางกูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายณัชญ์พิสิษฐ์ พงค์ถิน

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายธนภูมิ แสนแพร่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายธนโชค พรมพลเมือง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงภัทรา ถินสุข

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงเกษมณี ธุระกิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายนฤพนธ์ ขะบวน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงนัทธ์ชวัล ธุระกิจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงผกามาศ คงมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ขันคำนันต๊ะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายธนาธร บุตรเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายธรรมรัตน์ คงมา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงศรัณย์พร เฮียงกัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายศรายุทธ ผาทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถิน(ถินวิทยาคาร)

่ ่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายเมธานันท์ ถินสืบ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงศรี วัดโปร่งศรี  

พร ๓๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายชัชพงค์ ผึงผาย

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาซ้อง วัดกาซ้อง  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงธันย์ยานี ศรีวิชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาซ้อง วัดกาซ้อง  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงวาสนา สมจิตร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาซ้อง วัดกาซ้อง  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายสาละวิน ขันคำนันต๊ะ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาซ้อง วัดกาซ้อง  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายเฉลิมราช ดาวนัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาซ้อง วัดกาซ้อง  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายชัยญาพงษ์ จันทร์มน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายต้นนำ เอียมครอง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายธีรวุฒิ ธงขาว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๗ เด็กหญิงประภัทสราพันธ์

นันทะชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงวรินทรา ชัยยอด

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายวรุตย์ อินทร์พรม

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงกัญยานี เปกทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายกัณต์ธวัช ทะตัน

๋

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายนนทพัทธ์ เรือนมัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เหมืองทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงพีรภา ไสสอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายศตานนท์ ขัดมัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายอนิรุทธ์ ไหลทุ่ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายเจนติยา จิตรบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

วัดเหมืองหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายจีรพล ชมเชย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายณัฐพล พันธุ์มา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายธีรภัทร ฟูคำมี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายนวพล เข็มฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายโยธิน ปนจ๋อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายวีระกานต์ ดวงแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายศักดิชัย

์

แสงท้าว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายศุภณัฐ กาศเจริญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายอิสวะ อินไชยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงชญานิน กุลประสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงโชติกา คำศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ทะวิลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐทิชา ธิคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงนรีกานต์ ธงหก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงพาฝน สวนโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงรมย์ธีรา จันทะวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงวรางคณา แก้ววงษ์จันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตังประเสริฐ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุพิชฌา บุญกอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงอังคณา ศรีวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายกฤษพล เมืองฮาย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายชนสรณ์ กาศเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ คนฑัณฑ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายณัฐพล วงศ์พรหม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธนกฤต ร่มเย็น
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายธนพัฒ ม้าวิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายบัลลังกร กวางแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๕
เด็กชายพรหมพิทักษ์ บุญประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายพิศิษฐ์ นพรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายภูริณัฐ อินต๊พวงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายศุทธนันท์ อัวซ้าย

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กันไก้

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงธิญาดา พรรณาผิว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก่นจันทร์หอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงพนิดา เรียงไร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงภูริชยา แก้วสีนวล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงสุนิสา ผาปง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงอิศรา คำพิมล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เจริญคิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายคฑาวุธ ไหวพริบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายจิรภัทร พัฒนเนติธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายเจษฎาวุธ คำเหมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ใจว่อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายโชคชัย สีทิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายณัฐชัย วีระคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายธีรฉัตร ดวงรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายเมธิชัย เทียนไสย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ สันปาเงิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายศุภกร เชือเมืองพาน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ เรือศรีจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงนวรัตน์ ดวงดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงปยธิดา แผนมัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายกฤษกร แก้วมูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

มลิวรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ คันธมาลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ งามสวย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายศิวกร อุดคำมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ภู่เจริญยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงชยุดาพร อินต๊ะเสาร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงนัสนันท์ หล้าคำมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงภัทราวดี เจริญศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงรมย์ธีรา นักหล่อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงวรินทร หัวฝาย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทร์ศิริขจร
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสิราวรรณ โพธิดี

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสุกฤตา อ่อนศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงอนุสสรา อ่อนน้อม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายกมล พันธุ์เมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายชนาธิป ทวีสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ นาทธีรนันท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายธนภัทร เกตุนาวา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายธันวรัตน์ กาศเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายปรเมศวร์ แย้มแขไข

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายพลพัชร มหาบุณย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายภาณุพงษ์ หล้าสมบูรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายภูบดินทร์ เวียงนิล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายวีระชิต เจาะจง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายศรัณยู เปงอ้าย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายสมรักษ์ เต็มเปยม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงโกลัญญา เรือนคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงชนากานต์ เริงรมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงเจนสุดา หงส์พิทักษ์ชน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายธนัทชนก แก้วยศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายคณาธิป ผาทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายตติพล สัตย์ซือ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายนนทวัฒน์ แก้ววรรณา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๔

นายฐิติกร ไทรเคลือน

่

๑๕/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๕

นายชัยนาม คำถา
๒๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๖

นายเอกมงคล อะโรยวิถี
๒๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๗

นายธราเทพ วงค์กิติ
๒๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๘

นายนิพนธ์ ไชยวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๗๙

นายอำนาจ ใจตัง

้

๒๙/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๐
นายนพนันท์ วิสุเสน

๓๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๑

นายสุริยา ยีคำมี

่

๐๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๒

นายอาวุธ ดาใจคำ
๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๓

นายศราวุธ ขันคำ
๐๓/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๔

นายสุชาติ โอดเฮิง
๑๔/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๕

นายพูลศักดิ

์

สาพิน
๑๗/๑๐/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๖

นายนิตย์ คำเปง

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

ทารเนตร
๑๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๘

นายพนา แนวภูวนนท์
๐๑/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๘๙

นายไตรเทพ เสาร์คำ
๐๓/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๐
นายชัยวัฒน์ ไชยวุฒิพงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๑

นายชุติพงศ์ พรินทรากุล
๑๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๒

นายศราวุธ อินศิริ

่

๐๗/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๓

นายนพดล อ่องคำ
๑๒/๐๕/๒๔๘๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๔

นายฤทธิเดช กาลังไชย
๐๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๕

นายสุรพล บุญทาวงศ์
๑๕/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๖

นายลิมปนนท์ เจริญยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๗

นายสุนันท์ กองก่อ
๑๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๘

นายธนากร วรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๑๙๙

นายเด ริพล
๑๕/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๐
นายสมาน ผูกจิต

๑๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๑
นายปรีชา บุญคง

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๒
นายสมคิด สุทธิแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๓
นายดรัณภพ ปติรัตนโภคิน

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๔
นายอาทิตย์ สาแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๕
นายเทวา แซ่โซ้ง

๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๖
นายจารุกิตต์ แสนหาง

๐๑/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๗
นายวีรชัย เกลียกล่อม

้

๒๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๘
นายณัฐพล กาวิน

๒๖/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๐๙
นายวิทวัส วรรณสมพร

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๐
นายณัฐวุฒิ บุญมาภิ

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๑

นายสาคร สลักจิตร
๓๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๒

นายอนุสรณ์ ทองเจียว
๐๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๓

นายวิเชียร จันใจวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๔

นายจีรศักดิ

์

อุปวรรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๕

นายสิทธินนท์ จำปา
๐๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๖

นายเจษฎา นามะเสน
๑๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๗

นายพลวัต ไชยยาศรี
๑๗/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๘

นายธีระวัฒน์ ใจลำ
๐๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๑๙

นายเอกชัย ดอนแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๐
นายสมลักษณ์ อุดคำมี

๑๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๑

นายวิระพงษ์ กล่ายแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๒

นายณัฐพงษ์ วงค์รังกา
๑๖/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๓

นายถิรเจตน์ จันเสนา
๑๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๔

นายสุรพล ทองไหล
๐๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๕

นายมานพ คำหุ่น
๑๙/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๖

นายศรัญู คูหา
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๗

นายเคล ใจสว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวธิติพร ชาวล้อม ๔/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๒๙

นางสาวเมธินี บุญคง
๓๐/๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๐
นางสาวปณฑิตา หิรัญสาย ๓/๔/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๑
นางสาวประพาฬสาย บุตรปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวดารินทร์ ภักดี
๒๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาวรัชนี อนุชิตวรการ
๒๕/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๔

นางสาวชัชฏาภรณ์ เปงจันทร์ดี ๖/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๕

นางรวิสรา บุญเสริฐ
๒๖/๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวนิธิพร วงค์มณี
๒๓/๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๗

นางสาวณัฐธิดา ใจดี
๑๑/๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๘

นางวรรณา หงษ์สิบแปด ๙/๑/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๓๙

นางบุญมา ม่านคำ ๑๐/๕/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๐
นางสาวสุขพัดชา นาจักร

๒๗/๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๑

นางเอมอร ม้าอุตส่าห์
๒๗/๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๒

นางสาวศุภภครัชต์ เขียวจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๓

นางสาวจันทร์จิรา กันปู

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๔

นางจีรนันท์ บุญจันทร์
๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๕
นางสาวประไพพรรณ

หนักแก้ว
๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๖

นางสาวปวีณา หวานชิต
๑๙/๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๗

นางสาวอรณิชา สายยนต์
๑๕/๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๘

นางสายพิน ด่านกระโทก
๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๔๙

นางสาวเปยทิพย์ แก้วเกิด
๒๓/๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๐
นางเสาวลักษณ์ วงค์อุ่นใจ

๒๕/๖/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๑

นางกมลวรรณ ปญญาชัย
๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๒

นางเพ็ญพร หมอมนต์
๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๓

นางพัชราภรณ์ กำรูป ๙/๕/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวจุรีย์ ใจเย็น
๒๘/๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๕

นางดาลิน หนองหาญ ๑/๔/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๖

นางสาวสุรีย์พร สิงหนราพัฒน์ ๑๐/๔/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๗

นางสุพรรณ เชือจันทร์

้

๒๘/๑/๒๔๙๙
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวภาณุมาศ ดังก้อง
๒๒/๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๕๙

นางสาวจันทร์ แออู่
๑๒/๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๐
นางสาววาสนา เวียงทอง

๑๕/๖/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๑

นางไพวัลย์ เวียงทอง ๒๐/๗/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมงคล
๑๑/๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๓

นางอำพร ชืนจิต

่

๗/๔/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๔

นางสาวกรรณิการ์ แสนกุล

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวลักษิกา กันทะวงศ์
๑๑/๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๖

นางเอมอร สีสงค์ ๕/๙/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๗

นางพชรพร สุปนชมพู
๒๐/๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๘

นางชนาภา สร้อยแก้ว ๒๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๖๙

นางสาวชนัญชิดา ทิพย์กุมาร ๒/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๐
นางสาวสุกัญญา แก้วแปน

๑๐/๒/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาววรวี บุญศรี
๑๐/๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๒

นางสาวนาตาชา อุตรไชย
๑๐/๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๓

นางนิลุบล ดอนแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๔

นางนงลักษณ์ ถินจันทร์

่

๑๐/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๕

นางสาววัชรียา อภัยกาวี
๒๗/๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๖

นางสาวนงนุช โด่งดัง
๒๒/๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๗

นางสาวศิริลักษณ์ รักษา ๙/๑/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวนัฏฐิกา เข็มวิชัย
๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๗๙

นางสาวอำพร เชอมือ ๑/๑/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๐
นางสาวพาขวัญ แชมือกุ

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๑

นางสาวอารี เสมะ ๒/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๒

นางสาวธนาภรณ์ วงษ์พลบ
๒๖/๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๓

นางนัชยา ใจบาน

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๔

นางสุนิชา เชียวชาญ

่

๑๒/๙/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดแพร่ วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายกัณฐพัฒช์ แย้มทัต
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงจิดาภา ชัยวงค์แสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายชยานันท์ แสงสว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายชิตชนุภัทร หอมวงษ์พานิช
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายชินาธิป บุตรวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายตะวันฉัตร เชียงคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

มีชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายนนทพัทธ์ บุญพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงนิรมล ชัยวงค์แสน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายนเรศูร สารเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คำอ้าย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายปฐวีกานต์ เอียมอุไร

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๗
เด็กชายประกรรษวัต ออมแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๘
เด็กชายพงษ์พฤกษา คงพุ่ม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายพชรพล จันทร์เขียว
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายพชรพล หอมรส

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายพรไพร ปะทะนมปย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ปตพี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สมวะเวียง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายยศทรรศ นิลคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายวราวุธ สำเภาไทย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายวิริยะชัย ราชสิทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายวิริยะชาญ ราชสิทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายศดานันท์ ศรัณยุตานนท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายศิรวิทย์ ชมภูพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายศิลปชัย นุชเทียน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายศุภกร หงษ์สิบสอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

โพธิโต

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงศุภวรรณ ธงยีสิบสอง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายเกียรติภูมิ กองหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายเฉลิมพล
เจริญเบญจทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายเดชาธร พึงพวก

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายเอกมล ช่วยสืบวงษ์สา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายกฤตนัน ญาณภาพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายการิน ใช้ไม่หมด
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายขวัญชัย อุตรศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายชยานันท์ ใจแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายชานน เปยผะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สายหยุด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายธนภัทร เจริญศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายธีราทร ปญญาหล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายปฎิวัติ วรรณสีดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายประวิทย์ อุปสาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพรเทพ บุญรังศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายภวาภพ วงค์มา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงรินรดา ปะทะนมปย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายวิชาการ อินคำ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายศุภกร ทาระพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายสรวิชญ์ หงษ์สิบสอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายจิรายุส จันทากาศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายพีรพงษ์ เรืองศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายภูบดินทร์ ไชยช่วย
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๗

นายสหัสวรรษ ทัพวัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายสิทธิพร เกือทาน

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๓๙

นายกิตติภูมิ ทองชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๐
นายจักพรรดิ

์

ธะเศรษฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๑

นายจิรายุ ไชยกาล
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๒

นายชวน ธรรมลำเลิศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๓

นายธนกร รวมสร้อย
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๔

นายธนพล ศิริวนารักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๕

นายธีรภัทร เดชอุปการ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๖

นายธีรวุฒิ ส้มจีน
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๗

นายพุฒิพงษ์ วุฒยากร
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๘

นายวรกรณ์ กันทะหงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๔๙

นายชญานนท์ ทาระพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม วัดร่องซ้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย อินทะปญญา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายคุณากร วิยะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายชัยยุทธ ใจ๋คอดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใจเสมอ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงดลพร ศรีไม้
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๓๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงธนัชพร อินกา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายธนาพงศ์ กันทะหมืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงธันยารักษ์ นันทะวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทนันชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายธิติกานต์ ทนันชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายธีมากร ลูกอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงนภาพร ศรีอยู่พุ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายนิรุช ตุ้ยดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายพลพล ม้าวิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายพิชญตม์ ม้าทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงพิมประภา ปาโผ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายพีรัชชัย ชัยธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา คงได้
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายภัทรชนนท์ คำยวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายภูธเนธ ด้วงอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทะตัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายวรวัฒน์ วิยะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงวราพร สุขวัฒนานนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายศุภกร อินต๊ะมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บูชากุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

แย้มเกตุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงเมษา โปร่งปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายปฏิภาณ คุ้มมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม วัดปาแดง  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี หมืนโฮ้ง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงคริษฐา เต่าทอง
๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายณัฐพัฒน์ พักเสน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายธนากร ดวงใน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายปยวัฒน์ ดวงจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายปยะวัฒน์ อินทรีย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายพงศกร วิลัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงพริสร ขยันการ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายพลากร ยวงแก้ว
๒๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงวรรณพร ซือผาสุข

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงวิรัญญา เสียงใส
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสิรีธร วงษ์ปน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุพิชา ศุภภัคนิธิโรจน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงกฤษณา สมบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายภูวดล คล้ายจินดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายศรัณยู นฤมิตรจิตสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายอนาวิล อินตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายชญานนท์ หนองหล่าย
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายทัศพงศ์ หอมดอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงปรายฝน กันทวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายพีระพงษ์ จมมา
๑๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหมืองหม้อ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงพรรณวิภา รัตนะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยอดแย้ม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายจีระพงษ์ หล่ายแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ อุตโม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายคริสต์มาส วุฒิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงสุธิดา หล่ายแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำบุญเรือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายชนาธิป กันทะปวน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงธนัชพร รัตนชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายปตญากร ตันมา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ครูบา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงภัทรามาศ แก้วระเสนี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายมัชญนนท์ ยะนันโต
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายอภิวิชญ์ คำยวง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงกันต์ฐิกา พูลพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายคฑาวุธ สุนันทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายจารุเดช สีทองใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายฐปนวัฒน์ ชืนดี

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายธนากร รัตนชุมภู
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงนฤมล แมตสิบสอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงพัชราพร ดีดพิณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายภาวิต กันยะมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายภูมิภัทร โพทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุดาทอง วชิรเรืองกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงกนกพร หล้าคำมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๑ / ๑๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายกรภัทร์ เพชรหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงชลธิชา นิรันตร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายชัชนันท์ ศรีใจอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายชัยวุฒิ ดอกหอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ตือยศ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงทักษิณา รินนำอ่าง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายธนวันต์ อินต๊ะจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงนนท์ธิยา พรมไชย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายนราธิป ตาแปง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงปรียาพร ปติจะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายปชนิตย์ สาระพงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายพูนทรัพย์ ฉิมานุกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงสาธิดา คำลือ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิไล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดพนมขวัญ  

พร ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงกนกอร เมืองอินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีบ้าน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายจารุวิชญ์ อินจักร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงจิราพร รวดเร็ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายจีรวัฒน์ สุยะใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงชนม์ชนก เมฆกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงชิตวัน กาศทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายธนทัต จิตต์แจง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายธนพล ทองสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ประมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๔๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สมหมาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงธิญาดา เนืออ่อน

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายธีรภัทร วงศ์มณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายนวรัตน์ สายซอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงนำฝน กาศอินตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายบุรินทร์ สิงห์แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายปฐมพงษ์ ศรีธิเลิศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายปยวัตร์ กันยามี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายพงศกร อินมูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ วุฒิโอสถ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายพันกร กวางวิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๒ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงพิชชา กาวีละ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงพิชชานุช กาวีละ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงฟอนฟา ศิลาไกร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายภูริณัฐ กาศบำรุง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงรินนดา อนันต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายฤทธิชัย ใหม่สาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงวรันธร เกียงคำ

๋

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายวรายุส คำอุต
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายศุภกร กาศทิพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายอภินันท์ กาศโอสถ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายกันทากรณ์ กาศแสวง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายคณพล คุ้มครอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายจุฑา ไผ่ล้อม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายนลธวัช เสียงดัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงนันทิดา เรือนแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงนิตยา ประเดิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายบูรพา ทองประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงปภาดา กาเผือก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายพฤกษ์พงศ์ วงค์วาท
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา ธาตุนำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันชุ่ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายวรัญชัย เมฆกิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายวิชชากร กาศวิลาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงศิรประภา กวางเต้น

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายศิวกร ฝกหัด
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา คำร้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายอนุศักดิ

์

กาศสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ โพธิสิทธิ

์ ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายเจษฎากร นาทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายกล้าณรงค์ เสมอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงกานตวดี กาศวิบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายขจรยศ ผาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา ขวานเพชร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจิรภัทร กาศทิพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงชลธิชา อนันต์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงชาลิสา ใจสมิง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงฐิดารัตน์ กวางเต้น
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายทศพร ช้างมูบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายธนายุต แสงเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธัญเทพ ถินแฝง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงนันทิชา กาศแสวง

๐๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงปภัสสร สายพาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายพงษ์ดนัย ปกลอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงภคพร จันต๊ะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงศริญญา ประมูล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงศิริประภา นิยม

๐๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายสหรัฐ ภาสดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงสิวะนาถ กวางเงิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงสุวรรณา ทิพย์ธาดาพงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายหัสนัย ซิวชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๑

นายอรรถพันธ์
เผ่าไพรเจริญงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๒

นายกฤษฎา หนองช้าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๓

นางสาวจิตตานันท์ จิรวดีมีชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๔

นายชาญชล รวดเร็ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๕

นายณัฐพงศ์ เนืออ่อน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๖

นายณัฐพล เจริญผล
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๗

นายธวัชชัย รวดเร็ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๘

นายนฤเทพ สุพัฒน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๑๙

นายพงศ์พัฒน์ กาศเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๐
นายรติพงษ์ นาทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๑

นายศุภโชค อุตส่าห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๒

นางสาวสุนันทา ค่าทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๓

นายอชิระ สมิง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๔

นายอภิรักษ์ ใจไว
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๕

นายโชคชัย เรือนคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๖

นายไกรวิชญ์ สายญาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๗

นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๘

นางสาวกิติญาภรณ์ เดือนแจ่ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๒๙

นายจารุกิตติ

์

สีหมอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๔ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๐
นางสาวจีรพรรณ แดนดงเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๑

นางสาวจุฑามาศ วงศ์ดาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๒

นางสาวชุติกาญจน์ ดวงใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๓

นายณัฐพงค์ วงค์สูง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาวณิชกมล สายยนต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๕

นางสาวปริชาติ ให้สิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๖

นายพงศกร สมหมาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๗

นางสาวพนิดา พรานฟาน
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๘

นางสาวพนิดา วงศ์เสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๓๙
นางสาวภัณฑิรารัตน์ เมฆกิจ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๐
นางสาวภัทรธิดา ธงชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาววิลาสินี กาศแสวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาวศิริรัตน์ เมฆกิจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๓

นางสาวสุรีรัตน์ มณีกาศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวอรปรียา กาศวิบูลย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๕

นายอัครินทร์ พิเนตรเสถียร
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๖

นางสาวอัจฉรา ภูกาบพลอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๗

นางสาวกานต์ธิดา กาศวิบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๘

นางสาวขนิษฐดา กาวีละ
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๔๙

นางสาวคัทรียา เรือนคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๐
นางสาวจุรีรัตน์ กาศเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๑

นางสาวฐิติวรดา ขวัญแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๒

นายณัฐพล พวงแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๓

นายธนัทเทพ หล้ายอดน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๔

นายนพรุจ ศรีจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๕

นายปฏิภาณ ชมภูแสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๖

นายปฏิภาณ พรานกวาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๗

นางสาวปยะธิดา ประเดิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๘

นางสาวผกาวรรณ ขันวิเศษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๕๙

นางสาวพิมพ์วิภา ฟุมเฟอย
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๐
นายภูพงศ์เดช เชือวงค์

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๑

นางสาววนิดา จิตต์แจง
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๒

นายวัชรพล พรานฟาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๓

นางสาวศิริญาภรณ์ ปญญาอินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๔

นางสาวสุดารัตน์ กาศสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๕

นางสาวสุนิสา นันต๊ะปน
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๖

นางสาวอภิชญา กวางทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ วัดกาศใต้  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายกฤตภาส ชนะพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายนคเรนทร์ จันทร์ชุ่ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายนิธิ เครือแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายระพีพัฒน์ สายยนต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงวรินทิพย์ จันทร์ชุ่ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายวัชรวุธ ธรรมศาสตร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายเขมณัฐ ฉัตรทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำร้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายฐิติภัทร มณีกาศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายธนุพงศ์ ช้างมูบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงพัชรพร วุฒิโอสถ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ หล้ายอดน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายวุฒินันท์ ทาสี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงสลินลา กวางเต้น

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายสายฟา ไก่แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงสุชัญญา กวางแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วิทยา) วัดกุญชรนิมิต  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงกรวิภา พานพบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายกฤษฎา สำเภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายกฤษณกร เสียงเพราะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายจารุเดช ใจเดช
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงจิราภา พอสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายณัฏฐชัย ภิญโญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายพงศ์ศิริ แก้วธรรมานุกูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา ชอบชำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายภัทรภณ พงษ์พันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายภูริภัทร์ ดวงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงวรุณรดี อินแก้ว

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายวีรพัฒน์ พวงลำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายศิรชัช พอจิต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงสกุลตลา เทียงธรรม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายสิริภพ วงศ์สกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายสุวัจน์ พืนงาม

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ท้าวตน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายจักรี วงค์มณี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายจิรภัทร ใสสอาด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายธีรภัทร พอจิต

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายนิติภูมิ สุขแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายนิพัทธ์ เด็ดขาด

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงปนสุดา จันทบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายวรากร พวงดอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายสายันต์ เหมะสิขัณฑกะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายสุภัคพล จินะองค์การ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงสุภาพร เรืองสมบัติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายสุรพล ปาปวน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายส่งศักธิ

์

เชิดอยู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุกใส
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ขันมัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายเอกราช เงินคง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง วัดแก้วมงคล  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์หมืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงศุทชา เต็มใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงกุลนารี เรือนปก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายชนธีร์ สีสัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายธนภูมิ อินอานา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธราธา ดาวเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายสุชานันท์ ชัยสม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

วัดนำบ่อ  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ นันทะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายจักรี โพธิศรี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สนทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์ตะวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายนัฐวุฒิ เรือนแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายนัทธพงศ์
ใจปรีชาวัฒนากุล ๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์สิริมน ชะอุ่ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กาวิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงรัตนวดี อุ่นใจนำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงวภกานท์ สุภาเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายวีระชัย กำนนท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงศิรประภา วังกุ่ม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายสิทธิรักษ์ ทาทาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ วงรอบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงแสงเดือน กางกัน

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายกฤษดา ปรีเปรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยพันโท
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงจิรัชยา แสงเพ็ชรอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายจิราวัฒน์ เกลียงดี

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายชาตรี พองาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ภาชนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์ตะวัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายธงชัย มูลศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายธีรนัท ปนใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ อนันทสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายยุทธศิลป ปราบปราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงรจนา ประจงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายวรายุทธ กระสาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายอมรเทพ ขยัก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายกฤษดา ดอกผึง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายชนะเดช มังมูล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐพล ปลาส่วน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายณัฐภัทร ปลาส่วน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขยายเสียง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายทักษิณ คนงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงธนัญญา ปานแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ขันทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๑ เด็กหญิงพลอยทิพย์จินดา

บุญชม
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายพีรพงศ์ แก้วพงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายรัชพล กระหวาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายวรวัชร เงือกนำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายวิรัตน์ ดอกผึง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

อากาศเมฆ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงสัภยา แก้วกูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผูกจิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

พร ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายเอกลักษณ์ วงรอบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

วัดปงท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๘ / ๑๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายกงจักร พิชัยเจตวีร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงกนกดารินทร์

ธนะพัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุรวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีใจวงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชะม้ายกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายคัคเณศวร์ ชัยวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงจารุนันท์ ปนทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงชนานันท์ ชำนาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงชนิดาภา เลือดนักรบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงชลลดา กล้วยคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงช่อชมพู ศรีลาวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายณพัสกรณ์ คล้ายแจ้ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายณัฐวัตร ศรีใจวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงณิชาภัทร วงค์ภูธร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ชำนาญจิต
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงธนสุพร เหล่างาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงธันยารัตน์ จำป
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายนฐนณ ถือนิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายนนทฤทธิ

์

หอมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงนลินี สีหมอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงนันนภัส โปร่งจิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงนุชจรี เบียจรัส

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงปณิดา กระสาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงปณณิกา คำร้อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงปยรัชต์ ผาสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายพงศธร วุฒิเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงพรพิมล วงศ์ตะวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ วงศ์ญาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงภัคณัติ คณะนัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงภู่มณี วรรณโกต
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงวรดา สาใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายวิรวุฒิ วิธุระ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงสิตานันท์ พืนงาม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงอัจฉรา คำแดงกา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอัชกาญจน์ ไวทยพิเชษฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๔๙ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงอาภรณ์เลิศลักษณ์

ฟุงเฟอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงเอมิตา มังกร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายเอลีชาย์ ประเสริฐสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงโชติกา วงษ์ญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงโสภิตา วิเศษสรรค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายจิรายุส นุ้ยภิรมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงจีระนันท์ แสงสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายจีรัชญ์ ศรีทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ วงศ์ญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงณิรชา มะอาจเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงนภัสกร โพล้งจัน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงนัชชา วงศ์มาก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงปณณพร เลิศรังสรรค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายพัชรพล มันเหมาะ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายพันแสง สายวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ มังกร

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ลมทวีวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายรัฐพล จารุวิทยานันท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงเย็นฤดี สิทธิเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายจารุวัตร ฉลวย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายญาณากร อ่อนน้อม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงดุษฎีญา สายตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายปยะพงษ์ สมบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายภูริณัฐ คณะนัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายรัตนพล กาสกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แมตหก

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายอนุพัฒน์ ขอร้อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๒

นางสาวกชนุช มังมี

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๓

นางสาวกัญญ์วรา เมืองหมิน

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๔

นายคณิตกุล สายสินธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๕

นายคมสัน พวงประดับ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๖

นางสาวจุฬารัตน์ ปาหวาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๗

นายชนะศักดิ

์

ปดเปา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๘

นางสาวชนิสรา วัตถุเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๓๙

นายชานน ณุวงษ์ศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๐
นางสาวญาดาณัฐ ยศประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๑

นายณัฐชนน อรุณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๒

นางสาวณัฐธิดา จันทร์แก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๓

นายณัฐพงษ์ มังคัง

่ ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๔

นายณัฐวัฒน์ คงไว
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๕

นายดรัล หมันขีด

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๖

นายธีรภัทร นันทะแขม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๗

นายนนทกร แก้วกัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๘

นางสาวนฤมล มีมาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๔๙

นายนารากร ทุ่งล้อม
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๐
นายบรรณวิชญ์ มิงขวัญ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๑

นายบุริศร์ โภคลาภ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๒

นางสาวปพัชญา กาศโอสถ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๓

นายปวีณ์กร สิมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๔

นางสาวปณฑิตา สมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๕

นายพัชรดนัย รู้หลัก
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๖

นางสาวพัชริดา เกิดแล้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๗

นางสาวพิรดา สง่างาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๘

นายพุฑฒิกร พรมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๕๙

นางสาวภัคจิรา บุญสุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๐
นางสาวรัชนิฎา กุลวงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๑

นางสาววริษา มาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๒

นายวศิน ศุภจิตรานนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๓

นางสาวศิริมา กรวดสูงเนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๔

นางสาวศิริลักษณ์ สีเหลือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๕

นายศุภกร คำอุดม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๖

นางสาวสุพิชญา ดอกเกียง

๋

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๗

นางสาวอภิรดา กาทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๘

นางสาวอรจิรา วงศ์วานิช
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๖๙

นายอิทธิกร พิกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๐
นายเจษฎากร จบแล้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๑

นายเปศล ตรีวิวัฒน์กุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๒

นายเอกลักษณ์ วิลาทัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๓

นางสาวจิรชยา ปราบปราม
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๔

นายชลสิทธิ

์

รามัญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๕

นางสาวทิพรัตน์ กาบจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๖

นายนฤเบศ วันสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๗
นางสาวพักตร์พิสุทธิ

์

โต๊ะเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๘

นายพีรณรงค์ แกล้วกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๗๙

นางสาวรัตนาภรณ์ ลำใย
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๐
นางสาววิภาดา กนกกุลเดโช

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๑

นายศิรวรรษ ธนูศิลป
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพนารี วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายชนินทร์ ศฤงคาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายปณณวัฒน์ ศฤงคาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายกิตติพงศ์ เวียงนิล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายชลสิน สำนักโนน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายกฤษณะ ไชยวารินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายคุณานนต์ กำทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายจักรภัทร ทองกาบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ถือนิล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายทวีโชค เย็นชืนใจ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงทัศนีย์ วงค์ญาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงนันท์นภัส กาวกาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงภัทรศยา บุญทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงวันวิสา ถือทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ วงศ์แสนสี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายอธินันต์ ลีลาวัฒนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายแทนไท ผ่องผิว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายจักรินทร์ เค้าโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายจิณณวัตร พลอยเขียว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ดีดพิณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายนพรัตน์ อุดอินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายพงศธร ครุฑผาสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ฝกฝาย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชมเชย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายเขมทัต กำรูป

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายกฤษฎา จันทรากานต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายกันต์ระวี ศรีจันทรวิจิตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายกิตติภูมิ พอเหมาะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงชนัญชิดา กาศสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงชนิตา ฉิมภารส

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ พันธ์แก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงณัชชา ชอบธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ขอนเคียน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ตันบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงธัญพิมล อุดมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ จัดของ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงนภารัตน์ คำหลวงเติม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงปาณิศา กะแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายภูริวัจน์ เมฆิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงวัทนวิภา ประมูลสิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์แสนสี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงอัญมณี สุทธิพันธ์พงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วัดสูงเม่น  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายกรณ์ดนัย สายตรง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ ฉิมพารส
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงกวีรดา สุวรรณกาศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงกัญญรัตน์ มอญคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายกันตชาติ เฉียบแหลม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงกานต์มณี พรวญหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงขวัญชนก ทองคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายจตุรภัทร คำปอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงจิดาภา ชมภูมิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ทิมาณะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายจีรวัฒน์ มิวันเปย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายชนะชล ขุนเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงชนัญญ์ธร หรังปนจิรวัชร

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงชลฎา เทียบจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายชัยพิสิทธิ

์

พาโยพัด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญโหล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ คำรังษี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายฐิติกร สะปู
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงฐิติชญา กันทะนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงณญาดา รัตนานันท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายณัฐชนนท์ กวางอิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๓ / ๑๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงณัฐชยา ปวงคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงณัฐชยา เลิศนราพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงณัฐชลิตา ยศวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ แสนสมบัติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฐพร คำใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายณัฐวัตร ยวงอินแปลง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าอ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงณิชา แก้ววิเชียร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงณิชากานต์ ตะไมล์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายถิรวัฒน์ อินต๊ะจัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายทรงพล เชาว์แล่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ วันร้อง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงทิพานัน พันเพียร

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายธนาธิป เจริญศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญหิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงธัญญวรรณ มะณีวอ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงธารพระพร สิงห์คาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงธิดาพร อินขัตย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงธีรพร กวางกระโดด
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายนครินทร์ ฐานเหล็ก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายนนท์นภัทร แก้วพิกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงนรินพร ไชยลังการ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายนฤเบศ ตุ้ยดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายนวพัฒน์ หนูสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงนันทวัน ธรรมจักร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงนิจฉรา สำเภาไทย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงนิรัชพร ใจกาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงบุญญิตา บรรจุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายปภังกร เวียงยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงปภัสสร ซ่อนบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อินทรานนท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายพงศกร สิงห์เหาะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายพชรพล ศรีบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงพรประภา พันธุแพทย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๔ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายพลเทพ ตะยาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงพัชราภา เมืองรัก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงพัชรี ยาสตรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงพิจิตรตรา สุทธิน่าน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงภัคพร ระมัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงภัณทิรา กากัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายภัทรพล หาญจิตต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ วรรณวงค์กา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายภานุพงษ์ น้องรัก
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ทาหาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายภูพิงค์ วงค์ลง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงภูสุดา ซุนตระกูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงมุทิตา กวางอุเสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงมุทิตา สนันนาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายยุทธการ ลือโฮ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ พันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายรณชัย พรมมูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายรัฐปกรณ์ เลาศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงรินรดา ธนูคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงวรินทร แสวงหา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงวิภาดา เอียดซ้อน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ใยมะเดือ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แดงอร่าม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายสิทธินนท์ กันฉุน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงสินีนาฏ วาดว้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ทรายอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงอทิตยา สวาทพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงอภิชญา อินช้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ทองฟก

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงเกียรติยาพร แสนดำรง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงแพรวรัศมี สืบจากถิน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วัดวังหม้อ  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนกือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ย่างสกุลกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงกาญจนา แซ่เฮ้อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายจารุวิทย์ แซ่กือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๕ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายจิรายุ โสทัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงชาลิสา แซ่เล้า
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงญาณิน แสนธเรศวร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา หาญฤทธิกิจกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายณิชพงศ์ แซ่หาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายธนวัต แสนซุ้ง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงธนาภา แสนโซ้ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธันวา เทียนสว่าง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๓
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ แซ่โซ้ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายปรีชา นสินกร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายปยะพงศ์ อ้วนสะอาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงพชรพร แสนซุ้ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงฟาใส แสนว่าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงรวิพร กำธรธีระวัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายวิกรม แสนธเรศวร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายสุวันชัย แซ่จาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายอตินันท์ แซ่เล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายอภิภาส แสนว่าง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงเก็จแก้ว แซ่โซ้ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงไพลิน พรมรุ่งโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายไพโรจน์ แซ่ย่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกรวิภา พรชนะไพศาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายกองทัพ แสนซุ้ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่ท้าว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายชนะชัย นวนเปย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงชนิศรา ลีลาภยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายดวงตะวัน อินยะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายธนกร เดชาวุฒินันท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายธนกฤต แสนกือ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธนาพล แสนปยวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายธนาพล แสนย่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ โชติธีรเศรษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงนันทรัตน์ แสนซุ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงพนิตพร ศักดิทวีเดช

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ แสนกือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๖ / ๑๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงพรไพลิน สันติวรชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนกือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายพีรณัฐ เมืองแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายภานุวิชญ์ จันเรือน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายภูมิศักดิ

์

แซ่ย่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงมนรดา แซ่โย่ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงมลฤดี แสนโซ้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายยรรยง แสนโซ้ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายยอดรัก แซ่กือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แซ่ฟา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

แสนหาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายวีระพล แสนโซ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายศักดิชัย

์

แสนซุ้ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ครรลองหรรษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายสันติ แซ่ว้าง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสิเรียม แซ่วือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุมาลี แสนซุ้ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายสุรเทพ อาจคงหาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสุวัตน์ แสนโซ้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายอธิรักษ์ แซ่ท้าว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายอนุชา องอาจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนซุ้ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงอภิสร ท้าวบูรพา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายอมรเทพ ทะปญญา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายเสียวชาญ แซ่ลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงกวินภพ แซ่โซ้ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายคณาวุฒิ แสนว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายคณิศร แสนโซ้ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายจตุพล แสนซุ้ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงจิตรสินี แสนซุ้ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงจินตหรา แซ่สง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงชญานิศ แซ่เค้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงณัชชา แซ่ท้าว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายธนกร อินภูธร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายธนกร แสนว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๗ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงธมลวรรณ หาญสกุลเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายธีรชาติ กถาธรรมวุฒิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายธุวานันท์ เลียวกุล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงนฤพร ยงใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศักดิทวีเดช

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายปฏิธาน จำป

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายประสิทธิ

์

แซ่โย่ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายประเสริฐ แซ่ย่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายพชรกร ชนะบำรุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายพนัสกร ดีพิชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ แซ่จาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายภาคภูมิ แซ่หว้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนโซ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงมนัสวี แซ่ย่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงมัณฑนา โสดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายวรพล แซ่ท้าว

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงวรัญญา แสนหาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงวรินวรรณ อนุสาวรีย์ดอย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายวัชรพงษ์ กระสันต์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงวีรวรรณ แสนโซ้ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แสนโซ้ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ รุ่งสิทธิโชค

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงศุภกานต์ วิบูลย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสิรินยา แสนกือ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงสุภัสสร แซ่เฮอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายสุรวินท์ แสนโซ้ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงสุรีย์ อนุสาวรีย์ดอย

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายสุวรรณ์ แซ่ลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงหทัยชนก แซ่ย่าง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายอนุพนธ์ แสนว่าง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงอรัญญา ยาหม้อ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงอำพร ธรรมธิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงเต็มสิริ สิงห์ดา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายกษาปณ์ กถาธรรมวุฒิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงกัญฐิกา เเสนกือ

๐๙/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงครองขวัญ แสนกือ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายคุณานนต์ แซ่ย่าง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายจตุภีร์ บุตรที

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงจันทยา หงษ์ทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายจีจ๊ะ แซ่ซ้ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายจ๋าเย่ง เเซ่ซ้ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายชานน ดวงทิพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงชุตินันท์ ลือสมศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายชโยดม แซ่ท้าว

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คำอ่อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ท้าว

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงตฤณภร เลียวกุล

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายทัศนพงษ์ แสนย่าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงธนภรณ์ แพ่งแสง

๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายธนิยะ วิวัฒน์วิทยา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายนันทยศ แสนกือ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงนิยตา แซ่จาง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงนุสรา อ้วนสะอาด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายปฏิญญา บุญเทพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงปภาวดี แซ่จาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงประภัสสร แซ่ท้าว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงปริยาภัทร จวงจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงปวีณา ศักดิทวีเดช

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงปาณิศา แก่นคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายพลธกร พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงพัชรีวรรณ จันทร์ต่าย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงภควดี วิระเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายภูริต สินทรัพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายยุทธพิชัย แซ่ฟุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายยุทธภูมิ แสนหาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงลักษิกา แซ่ย่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายวีรพัฒน์ แสนว่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายศตวรรษ ดวงจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายศรายุธ แซ่ย่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงศศิธร เพชรวัชรนันท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๕๙ / ๑๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายศักดิธัช อุปารี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายศักดินนท์ ปนตาสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายศุภโชค ปนน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงสกาวใจ อำปน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายสมบูรณ์ แซ่โซ้ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงสายสุนีย์ ดอกผึง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายสิทธิโชค พรหมคุณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุนิสา ใสสอาด

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายสุรธี เสาหรดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายสุริยา กมลทิพย์ตะวัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุวนันท์ ลีลาภยศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายสุวัฒน์ แสนย่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายอดิเทพ อุปถา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายอนุกูล วงค์ฉายา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายอนุชัย แซ่ว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายอนุชา สีหาคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายอภินันท์ ชมภูวิเศษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงอารยา เทพวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงอารียา มะเยอะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงเกณิกา แซ่โซ้ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงเกสรา นามมานะสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงเนาวรัตน์ แซ่ย่าง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงเสาวณิต แสนซุ้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงแพรพลอย สุดมี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงโชษิตา แซ่ท้าว

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายกฤษณ์ดนัย จันทร์โต

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายธนวัตน์ เสนาแปง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายปรีชา แซ่กือ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายภานุพงศ์ บุญชม

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายวรวุฒิ บุญอารักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายวรเมธ แซ่ฟุง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ เชือสุข

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายสุพจน์ ภู่โต

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จารเขียน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายไชยชนะ แซ่เฮ้อ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๐ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๒๐๙๐
นายจีระวัฒน์ แสนโซ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงตรัยรัตน์ ทุมปอม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

แซ่ลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิทธิ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงนิรมล มุดเจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๕๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๕ เด็กหญิงประถมาภรณ์
แสนธเรศวร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงปรารถนา ประทีปบุญมี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ งามวิลัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงรัชนียา สุพล

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ แซ่ลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายวัฒนพงศ์ เทียนสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายอนุชิต องอาจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงอรพรรณ คำจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายโยธิน แซ่โย่ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๔ นางสาว .สุรัตน์คนางค์
สืบลือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ ไทยกล้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๖
นายคชายศ ม่วงยา

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๗
นายชยาวุธ อรัญพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๘
นางสาวชุรีภรณ์ มีบังซือ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๐๙
นางสาวณัฐชยา ข้องแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๐
นายพงษ์สิทธิ

์

แซ่เจียง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายพิรัชย์ วัจนบัณฑิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงศรัณย์พร แสนโซ้ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงศศิภา เชือต่อมา

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายอมรเทพ เปยมชู
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๕

นางสาวชนม์นิภา พรมสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๖

นายทรงธรรม บัญจรงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๗

นางสาวทัตพิชา คู้ลินฟา
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๘

นายธนาวุธ เพชรปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๑๙

นายธีรพล สิงห์ดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๐
นายพีรณัฐ แปงการิยา

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๑

นายมงคล บุญปลูก
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๒

นางสาวลลิตา ง้าวแหลม
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๓

นางสาววราภรณ์ เครือวัลย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๔

นางสาววิไลวรรณ แซ่โซ้ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๑ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๒๑๒๕

นางสาวสกลธา เกศลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๖

นางสาวสุพรรณ แซ่ย่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๗

นางสาวสุรีรัตน์ เชียวชาญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๘

นางสาวโสพิศกมล ยอดศรีทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๒๙

นางสาวกมลเนตร ประดับผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๐
นางสาวจิราพร ต่อปญญา

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๑

นายณรงค์ศักดิ

์

แซ่เจียง
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๒

นางสาวนฤมล มณีจำนงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๓
นางสาวประกายเพชร

ไกรทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๔

นางสาวพัทธ์ธีรา เวียงคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๕

นายรัฐวิทย์ มุดหิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๖

นางสาวรุ่งธิวา กระฉอดนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๗

นายวิโรจน์ แซ่หาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๘

นางสาวสุนีย์ แซ่ย่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๓๙

นางสาวสุพรรณี มีเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๐
นายโมซี แซ่ปา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 วัดแม่ยางโทน  

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงชาลิสา ศีลธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงธนัชพร ศิริคำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงนฤมล ด้วงพลู

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงนัทชา มอญคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงปพิชญา ไชยยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายบูรพา บางสี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายภาสกร วงศ์คำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงวาสนา เสนาธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา อุอินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศีลธรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายชนันนัทธ์ กองติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงชนาพร แสนหิง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงตวงรัตน์ โพธิมูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๔
เด็กหญิงภิญญารัตน์ สีสม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายคณิศร นิลดำอ่อน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายคุณานนท์ นิลดำอ่อน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงฐานิกา จันทร์ใส
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายทัศภูมิ ซุนตระกูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ อินต๊ะปญญา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายปฏิภาณ วงค์ยะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงปนมณี ไทยกล้า
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ กุณาตรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายศุภโชค เสนาธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายอติกันต์ ไชยคำฟู
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายจักริน เวียงเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายทศพร ดวลลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงธัญสุดา กาศสมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงนัฐธิชา ฉัตรธนาชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงพิชญาภา หม่องคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ กุณาตรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงมณทิชา กุณาตรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายรพีพัฒน์ สุดใจดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ จรรยา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงรัตติกาล ปลืมโชค

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายวรวิท จะเปย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายศรัณย์ งามเขียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา กวางอิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายฉัตริน ติบถา

๊

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ของทิพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงนฤมน ปนตา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายพงศธร แสนเมืองมูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายภานุภาพ ถาวร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายเจฏษดา ละกุด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงรัฐพร อินต๊ะจักร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุธิดา วงค์ยะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ ทองต๊ะมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงชนาพร สีกะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร สุดใจดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงนิตยา คนบาง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงปาณิสรา ปนสอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายศุภกานต์ โพธิมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายสุวรรณชัย โพธิมูล
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายวุฒิไกร ร่องโศรก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงอลิสา อุอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงอาริสา สิงหา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายวัชระ วงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังป้ง วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงกัณฐภรณ์ อุทุม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายกันต์กวี จรรยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงกาญจนา แซ่เฮอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงกุลปริยา วงศ์ยะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายจาตุรงค์ แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายจีระพงษ์ ฝาเรือนดี

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงชลิดา อินรส

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายชินพัฒน์ ศรีเรือน

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงชุติมา แซ่ว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา มีสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายทักษดนย์ ถาฐาน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายทักษิณ ตุ้ยดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายธนภัทร พรรมปจเวก

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายธนากร กาวีวัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายนนทพัทธ์ ขันทะบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายนันทพงศ์ เสือเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายนันทยศ แซ่หาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงพรทิพา จืดจาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหมืองหม้อ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายภากร เชียงจันทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงภาพิมล กุลกิจทวี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงมันทนา ระวังภัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงวรรณภรณ์ จะลือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายวรเมธ ปญญาไว

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายศราวุธ ปญญาไว
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงสายธาร ศรีสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงสุปรียา กันสีชา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงอนันตญา จันทรบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงอัมพิกา ต๊ะแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญยืน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงจันทิมา แซ่โซ้ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงจิดาภา แซ่หาญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายจิรกร แซ่หาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายทิวัตถ์ แซ่ห่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงนทีกานต์ เกตุสาคร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงนภเกตน์ ใจทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงบุษยากร สุนันสา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงปรียากร ไชยเพียร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายปติศักดิ

์

หาญฤทธิกิจกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายภัทรพงษ์ เวียงนิล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงวริศรา จรรยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายศิวกร สีเภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงสรวีย์ โพธิศรี

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอติกานต์ เดชอุปการ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอนัญญา แฮคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายอนุชิต ก้อนฉันทะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงอภิญญา เทพแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงอัณณา บวบหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญรัตนกุลชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงแพรวา เสมโซ๊ะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ ยศตระกูลสิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายวิเชียร แซ่ห่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายสิทธิพล ทิพย์พรหมมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงสุทธดา วงศ์ยะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายตนุภัณ อุดแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก วัดวังพึง

่

 

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายกฤตเมธ อยู่สมบูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๔ เด็กหญิงกัญษ์จนีณิภา
มหายศนันท์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เฒ่าตัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงกุลยา ยลสำอางค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทำปน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายจารุพงศ์ บุญจาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายจิณณพัต จานแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงจิตรานุช ปุกมะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายชยางกูร ชุมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๒
เด็กหญิงญาณกศิมน กันถาด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงฐานิกา เฟองแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายฐิติพงษ์ เจริญกิจรักษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายณตภณ ไชยดิรก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงณัชชา ผลสุด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายณัฐชนนท์ สิงคำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยงาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายทรงชัย จันต๊ะมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายทิวากร บุญมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายธราเทพ สมกำลัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายธราเทพ ใจกาศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงธิติมาพร แก้วมาลา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์จันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ อุดคำมี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนันธิญา อินทพาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เพชรปญญา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงบัณพร นะอิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายปณิธาน น้อยนิด
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายปณุพล เพิมขึน

่ ้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายปรัชญา ปนัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงพิจิตรา บุญจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงพิชชาพร วรรณ์วงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงพิชญดา พันสมตน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงมนันชนก อุดด้วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์จันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ ชำกลำ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายศิรวิทย์ ทิมานะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายศิรสิทย์ ดวงแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายศุภกร ติบยศ

๊

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงศุภกานต์ คนบาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายศุภกานต์ เชียงคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายสิริภัทร วงศ์ชมภู
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายสุธานันท์ จันทร์อยู่จริง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุพิชชา หนองนำติบ

๊

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สีเถือน

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายอภินันท์ อภิวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงอาทยา แก้วมาเรือน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอารยา อินทร์สิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายเตชินท์ บุญคง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงเมธปยา ศรีจะต๊ะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายเสกสรร มาปง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงเสาร์วภา ลาพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงกาญจนธัช ต๊ะไมล์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงชญานิศ ทิมานะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายชรพงษ์ ชำกลำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายดรัณภพ ปดจ๊ะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายธนกฤติ วรรณประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สนองคุณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายธีระพงศ์ เข็มไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงพลอยชมภู มาปะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงพัชรภา ใจยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายวรกฤต ธนภัณฑ์ภาดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายอัจฉริยพล โคตรอาษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายอาคเนย์ มีปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายกฤษฏา ม้ายอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายกลวัฒน์ ถินสีธิ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายกัมพล ตุ้ยดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐวิภา ศิริกำเนิด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายดลพัฒน์ อาจธัญกิจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธนธรณ์ ซุนตระกูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายธรสร ฟนสัญจร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายธีรภัทร ชัยรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงนภธิดา ธิวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงนันธิดา ยอดเรือน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๖
เด็กหญิงปรางค์วิมล มะณีวอ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายพีรพุฒิ คำน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงภิวดี วงศ์กิตติพัฒนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายภูริณัฐ ประเสริฐศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงมัทธิกา โพธิขาว

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงวสุนันท์ วงศ์โพธิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงสุพิชชา มูลศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายอนุภัทร หนุนวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงอริสรา ทรายอินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๗ / ๑๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายอัครชา คำเขียว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายอาคม ปอกันทัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ถุงเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายกฤชพล วรรณศิลป
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ ธูปเหมือน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วมะณี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๑
เด็กหญิงกัณณารัตน์ แสนอุ้ม

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายกิตติรักษ์ รักตลาด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกิตติวรา สุทธคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายขวัญชัย ธรรมไชยางกูร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายจิรัชนนท์ ใยสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายชัยอนันต์ ซุนตระกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงชิดชนก อินทรีย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายชิติพัทธ์ จุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายญาณกร วรรณสมพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นะภิใจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายณัฏฐภัทร ยอดเรือน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายณัฏฐ์ธนัน วิเชียรกันทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญยงค์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายณัฐดนัย เชียงเนาว์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงณิชกานต์ พินิจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายธนกฤต พันธุ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายธนธรณ์ ประดิษฐ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงธนพร ทาระแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงธนาภา สุรจิตต์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายธาวิน นนทะสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายนภัสกร สีเหลือง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายนรภัทร สีเหลือง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงนุชนาฏ ไผ่คำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงบรรณบงกช ปสสายะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายบริภัทร ปาลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงปทมพร สังข์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงปยฉัตร แก่นจันทน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงพราวรดา ฟุมเฟอย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๘ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายพลวัต ยุทธกำธร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงพิมพิกา สาระสิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อนามัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายภูวเดช ทรงสืบวัฒนกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายรวิภาส มุตยะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงรักษิณา ขว้างมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงลักษิกา ยศทวี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงวรัชยา คำปนตา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายวัฒนะ ตะไมล์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายศักดิธัช มณเฑียรอาจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายศิวกร อ้อยใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสิราวรรณ บุญสงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงสิริยากร วรรณสมพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงสุตาภัญ วันสนุก
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา มีคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีละจักร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงสโรชา ลือยศ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายอนุชิต บุญยืน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายอภิรวัฒน์ จินดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงอักษร เข็มกำเหนิด

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงอักษราภัค นภาพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายอัครวิทย์ ทีฆาวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงเกศแก้ว นิลวัชรารัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายเนติภูมิ มีเล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๕ เด็กชายเศรษฐพิชญ์รพี
บุญจิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายเอกรินทร์ ศรีอินทยุทธ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงใบหยก แตงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง วัดร้องกวาง  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงกฤติยา ใจปน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายญาณภัทร สมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงตีรณา กาศสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายบูรพา เย็นจิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายปุณณสิน วงค์เมือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายภูรินท์ ใจดี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

กาสิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๖๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายธนภูมิ บุญมาภิ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงพัทธ์จิรา กาบแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงฐิตาพร นามวงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ปงผล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายรชตะ สิงห์คา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายกฤษดา ธรรมจักร

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงจิราพัชร กาศสกูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายพลวัต วงค์เมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายภัครพงษ์ แก้วแหวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายธนากร ดอกชูรุ่ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงวรินทร ปนตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายอภิชาติ ปอกันทัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ กาศสกูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายธนากร สินธุวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

วัดแม่ทราย  

พร ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายชัชพล เมืองรัก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายณัฐชนนท์ เข็มวิชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายทรงภพ ทิแรง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงพัชรพร ทองคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงพัชราภา ตะมาแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ต่อตัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงภูริชญา ปาเขียว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงรุจิรา คำชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เขียวปญญา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุธาสินี ทีเขียว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุภาวิตา วงค์หน่อ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายอภิชาติ ติปญโญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายเจตพล จันทร์บูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายเฉลิมชัย ธรรมโม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายชิติพัทธ์ สอนใจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายปยวัฒน์ แผลติตะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

วัดร้องเข็ม  

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงชนาภา อินทร์อินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ลิตา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายภัทธาวุธ บุดดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำติบ

๊

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๐ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงวรัญญา เสาร์มา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายวีระพงษ์ พงษ์ประพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงอารยา กันทะเขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ใจสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายโยธิน ใจกว้าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายสศิธร ปูแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงสุตาภัทร ลือคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ริดตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ซือข้าว

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

วัดแขมบัณฑิตตะนาราม

 

พร ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ จอมสังข์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงชญานิศ สิริวัฒนานุสรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายบดินทร์ธร อบอุ่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๒
เด็กหญิงพัณพัชร์ษา ชมภูพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายกฤตติพนธ์ ใจน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายอพิสิษฐ์ ฝนตาเกียว

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายภาณุสรณ์ แปงใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายเอกราช จักรงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)

วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองคำสี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายณัฐนนท์ กันทะเขียว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงพัชราภา ถาปอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายภานุวิชญ์ วันแว่น

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุมาลุย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงลลิดา ทิมาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงสรัลพร ไทยเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมเสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายอดิศรณ์ อุตส่าห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายก้องสยาม แสงอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายชนาธิป แก้วกล้า
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เต็งห่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงธนาภา นุ่มน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงปทมาวตรี มรกต

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายภัทราวุธ มุทาพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายยุทธจักร์ ยุบลไสย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายยุทธนา หงุ่ย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงวิภาดา กันทะเขียว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงสุนิชา ขันเดช
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายสุรพล หล้าโต้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงเกณิกา กาวีเปบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายเจตพล ถาคอนสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายไกรวุฒิ สืบมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายจิรกิตติ

์

ท้วมเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายชานน แก้วกล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงดาราวดี จิระสุวรรณกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายถิรวัฒน์ ยอดพีระ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายปยะพงษ์ แก้วคำแสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายพิพัฒพงษ์ บุตรมานิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายภัทรพล อุดอิว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายภูรินทร์ กรุณาก้อ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปน(ปนประชาราษฎร์) วัดดงลาน  

พร ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตาสุ่ย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อ้วนเปย

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ยากองโค
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายนวภูมิ พิชัยช่วง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงมิรินธดา ปนเครือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงวรดา เต่าทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงวรนุช เต่าทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพียรธัญญกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงสุชานันท์ อุ่นแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายอัคคเดช จันทร์ใส
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายอำนาจ แสนเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๐
นางสาวขวัญภิรมณ์ ขระสูงเนิน

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๑
นางดรุวรรณ จันทร์ชูชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๒
นางสาวพรหมธิดา วรรคตอน

๑๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๓
นางสาวศิริลักษณ์ ยะคำ

๑๙/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร วัดทุ่งแล้ง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงกัลยกร ปอสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วคำแสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงนันทวัน ขุนจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงบุปผา ใสทา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายปริญญา ถาเปง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงปยะกานต์ แสนหลวงอินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๒ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ โนคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา วงษ์แพทย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์วิมล สุรินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายยศกร แก้วมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ใจบุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี ตาใจคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายเกียรติชัย เทพคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงธารีรัตน์ ทวีพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงนาฏศินีย์ สีสด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายนิธินัย ยะคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงนำทิพย์ จาคำมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงนำฝน สุขแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายบูรพา โพธิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงปรียาภัทร คำเกิด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงปวีณอร สีตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงปาจรีย์ จันประจง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ ขุนจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายพงศกร แสนหลวงอินทร์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ กันทะวะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงอภิญญา ขุนจันทร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายอัณชะริยะ ใสทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายภราดร ไทยพริง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายรัตติพงศ์ หลงสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายวรวิทย์
พงษ์ปญญาเนตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงวรินทร์นิภา บุปผาพ่วง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วบัวขาว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายเมฆสิทธิ

์

คงอยู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายอิสระ พรหมสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงกุสุมา พรหมสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากจอกวิทยา วัดปากจอก  

พร ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ดวงแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์เต็ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายธรรมรัตน์ เมฆทับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงธันยชนก กันติบ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายนฤเทพ ปนเต็ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงรินรดา สุริยะสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายวงศกร การินตา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายอนาวิล กันติบ

๊

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายอินทร์ธนู อิมรัตน์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา หลงสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุริยะสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา กันทะวะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุมณฑา ไทยใหม่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงโสรญา สายวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงวรัทยา ริดเต็ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ้ายลิม(ลิมราษฎร์สามัคคี)

่ ่

วัดโพธิสาร  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงกมลพรรณ ปงติบ

๊

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายจักรินทร์ จันทร์เต็ม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายฉันทวุฒิ ยะนิล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายชนาทิป ปญญากอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายชวลิต เรืองรอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บูชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงนลัทพร เชือหมอ

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายปวริศ กันอุด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายพลรัตน์ จันทร์สา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงพิยดา ศรีทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงภัทรลดา รินแยง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายภานุรุจ เตชะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีนาคใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายภูมิรพี ปนค่าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายรัตนากร นิมิตรสินธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ไชยมอญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายสุรเกียรติ อินเรือน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงโยษิตา กระหวาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายวิทวัส ภิระบรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเลียง วัดวังเลียง  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายจตุรวิทย์ นำพล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงชญาดา คำสันต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๖ เด็กชายประภัทรสกรณ์
มงคลนำ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงปยพร ใจยุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงกฤติยา ฟองสมุทร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายนวพล แสนคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงพุทธิดา ขอดคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงโชติกา คำเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายธนาวุฒิ วิงปญญา

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายนิพนธ์ มาเรือน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงปยะธิดา ซุนสัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงพีรยา ผิวผัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สกุลวรารัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
วัดศรีดอนไชย  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงกมลชนก มีชน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๘
เด็กหญิงกัญญากรณ์ เครือคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงกุลธิณี จีนะโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายก้องปราบ สอนบาลี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงจริยา พินพงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายจิตตภูมิ จิตรวงค์นันท์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงจิรัชญา สนามไชย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงชมพูนุท ขอนคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญจินะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ร่องอังจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เทียมยศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายธนากร ทะแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายธนากร ศรีคำม้วน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงธมลวรรณ สุทธะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงธัญชนก ร่องพืช

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิตหาญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายธีรเดช ดาวจำรอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายนพดล อนันชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงนพรัตน์ สุธรรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงนภัสกร บุญสมสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงนภัสสร สมบัตินันท์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายนันทวัฒน์ สารทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายนาธาน อารีย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายนิติกรณ์ ฟองจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงปานชีวัน ออมแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงปุณยนุช ทองเทียว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายพงศธร สิงห์สอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงพรรณวดี รัตนชมภู
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๕ / ๑๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงพัตรวิมล นันทะวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงพิญาภา หนองสิงห์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงภัทรภร เกตุผล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี จันเต็บ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายภาณุภัทร์ ขอนรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงภิยะดา สระทองคุ้ม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายภูผา ใยสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายภูมินทร์ มาศพรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงรัตติยากร ฟองจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงรัตนวดี สะเอียบคง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายราชัน ดอกคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงลักษณาวดี ทัพฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โยตะสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงวาสิตา สุปน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายวีรากร ขวัญคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายศักดิธัช ไทยเก่ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๑
เด็กหญิงศิรินทร์ไฉน เบ็คเกอร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฟองแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศุภพรรณ สันปาแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงศุภัทรา ศรีวิราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงศุภิสรา สะเอียบคง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายสันติภาพ สะเอียบคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงสินิทรา บุตรพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงสิริกัญญา ใจศิล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงสุธินันท์ ขาวสะอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายอติราช ต่างใจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงอภิชญา ขันทะบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงอริสรา สอนจักร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงอริสา สุขผ่อง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงออมสิน แก้วติน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงอัจฉราพร ภูชะนะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายอานนท์ แถบทองหลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายอุปกิตติ

์

บุญคลี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผิวอ่อน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เฉลิมเริม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงเบญจมภรณ์ คำวัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายเมธัส เพ็ชรหาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีคำภา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายเอกวัฒน์ กันชะนะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงแพรวา ภิรมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงไปรยา เขือนควบ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายกตัญู เละเชอะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายกรวิชญ์ สายเสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายกฤษณะ แสนปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงกฤษณา ขันทะบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ยะทะนะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงจิรัชญา ปฏิเสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงฉัตรกมล สวนพุฒ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายชลันธร สุจิตร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายชัชนันท์ ใจปน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายชัชวาลย์ อินแก้ว

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายชินาธิป โยปง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิชัยโชติยากานต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฏฐิรา สุธรรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายณัฐกมล สุยะเหล็ก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายณัฐกานต์ สำเภาไทย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายณัฐนนท์ ขอนพิกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายณัฐนนท์ ขอนพิกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงณัฐนารี ขันทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ สารดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายธนกร มหายศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงธนิสร เชืออ้วน

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายนราวิชญ์ สำเภาไทย
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายนราวิชญ์ ไหมคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงนลินนิภา มีทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายนิติพันธ์ หาญจิต
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ผิวอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายปฏิพล กำเนิดบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายพงศธร ใจเฉพาะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เหลียมไทย

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายภูมินทร์ ทองเสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงภูริดา วังแฝง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายมนพัทธ์ ใจเฉือย

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงรัตติกาล วงค์สาร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงวชิรญา ศรีใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายวัชรายุทธ เขม็ด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

แสนคำลอ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายศุภนันท์ อินต๊ะศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสาริกา เสียงหวาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายสิทธิพร มหาวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุดาพร สุภารักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายสุธิมนต์ กาใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงสุพัดตา ดาวจำรอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๖๙๙

นางสาวสุภัสสร จันทร์เรือน
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สายเสน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงสโรชา อินต๊ะนอน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายหิรัญรัตน์ มันคง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงอริสรา ชอบเล่น

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายอัษฏาวุธ รักเหล่า

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญชุม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายเจษฎา คุ้มทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงเพชรลัดดา คำปน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงเมทินี สินกุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงกาญจนพร คุ้มทรัพย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงชนิฎาภรณ์ แปงยะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายฐิตินันท์ กุณา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ แสนสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายณัฐพงค์ ธรรมสอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายธราดล วงศารัตนศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงนัฐการณ์ แถบทองหลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ ไกรสำโรง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงมนทิรา ทะสอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงลีลาวดี กิงยอด

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล ฟูน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายศุภกฤต ศิริม๊อก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายสาธิต กุลวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายสุชาครีย์ ขุนจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายอธิชาติ ทุ่งสงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงอนิตยาพร ลอยฟู

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขอนดอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายอรรถพล อ่วมน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงอรอนงค์ นาคจีนวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายเจษฎา มหาวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชัยวัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สารทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงเด่นนภา สิยานันท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงเมทิณี ไชยกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายเลิศศักดิ

์

อินบุญรอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวกัลยาณี สะเอียบคง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๕

นายกิตติธัช วิรัชกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๖
นางสาวจิตต์ภาวัณย์ พุ่มน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๗

นายจิรเดช จันตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๘

นางสาวชลิตา ศรีคำภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๓๙

นางสาวณัฏฐณิชา รักพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๐
นางสาวณัฏฐนิชา พลอยเพ็ชร

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๑

นายณัฐนนท์ ฟองแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๒

นางสาวณัฐนารี รัตติญานนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๓

นายธนการ ศรีสมยศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๔

นางสาวธิดารัตน์ ปญญากุลารักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๕

นางสาวนรีภรณ์ วันเพ็ญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๖

นายปฏิภาณ วงศ์หาญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๗

นางสาวปภาวรินท์ ไชยภิสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๘

นางสาวพรชิดา ขันทะบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๔๙

นางสาวพรสวรรค์ มักผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๐
นางสาวพิมพิกา คำปาแฝง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๑

นางสาวพีรดา ขันทะรักษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๒

นางสาวภัททิยา ล่องดำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๓

นางสาวยุพารัตน์ ศรีคำภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๔

นางสาวรัตนาภรณ์ ถวายจีน
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๗๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๕

นายวรชัย ไพรโสภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๖

นายศุภกฤต คำแข่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๗

นางสาวสุภาวดี ขันทะรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๘

นางสาวสุมินตรา ยศเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๕๙

นางสาวสุวิมล พรรณเสงียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๐
นายอภิรัตน์ พละกล้า

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๑

นางสาวเกวลิน ใจงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๒

นายกิตติธัช เหลากิจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๓

นายจักรชัย เวียงนาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๔

นางสาวณัฎฐณิชา นาระเดช
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๕

นายณัฐพงศ์ โพธิทอง

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๖

นางสาวตริษา วังกาวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๗

นางสาวทิวาพร คีรีแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๘

นายนัฏฐพัฒน์ จาคำมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๖๙

นายนิรุทธ์ ร่องแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๐
นางสาวปอรรัตน์ กาญจนมาศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๑

นายพชรพล พงษ์ผึง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๒

นายศรียนต์ กันกา
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๓

นางสาวศศิธร เดชขจรฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๔

นางสาวสรวีย์ มิงสมภาร

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๕

นายสิทธิศักดิ

์

ต๋ามันคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๖

นางสาวสุนิสา สะเอียบคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๗

นางสาวเวธกา จิตมณี
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๘

นายกฤษฎา เทศะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๗๙

นายจารุวิทย์ นามลำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๐
นายณัฐวุฒิ อุดม

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๑

นายทิวากร ทิพจักร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๒

นายธนวัฒน์ จันแก้ว

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๓

นางสาวปตฤณญา พงษ์สังกา
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๔

นางสาวปพิชญาภา มหาวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๕

นายปาลฑัต บังจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๖

นายพงศ์พันธุ์ บุญยืน
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๗

นางสาวพรธีรา สายแวว
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๘

นางสาวพิมพ์ใจ ตาคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๘๙

นางสาวภัทราภรณ์ คิดอ่าน
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๐
นางสาววรรณษรรัตน์

ส่งแสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๑

นายศิริพงษ์ ไชยดายันห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๒

นายสุภกิณห์ สะเอียบคง
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๓

นายสุริยา คำตัน

๋

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๔

นายอภิชาติ พุ่มพวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๕

นางสาวเนตรทราย เฮียงกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๖

นายโกวิทย์ ได้พร
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๗

นายโสภณัฐ ตราเงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสองพิทยาคม วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงกชนันท์ บุญยืน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงญนันทพร ทุมพิลา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงญาณภัทร ลำสัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โขมพัฒน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายธนวินท์ แสวงหา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงธนัชพร ใจเฉียง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงธันยพร ส่งแสง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงพรธีรา อาทิตย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ มาตรบุรมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายภูวรินทร์ จันตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงวรรณิษา ประสุทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายวิทยา เกือสกุล

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงศิริพรรณ กันทะวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายศิวกร บุญมารอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงอดิศา ทำชอบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงอรปริยา อนันต๊ะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายอัศพงศ์ สุขอร่าม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงเจตสุภา จักรดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ บิสสัน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงไหมทอง วงค์ขยัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมืองแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรรณมณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายธนากร พาหา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ศิริสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงบาจรีย์ วงค์วาท
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงพรรณนิภา จินะเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเจือ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๑ / ๑๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงลัคณา เสนาธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายวุฒิชัย ไชยวงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายศรายุ ยาวยวน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายศุภฤกษ์ ทองจริง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงสิดาพร จำเริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายอนุวรรต ผิวขำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงอภิสรา จันทร์วิเชียร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายนพพล วาสนาบัวเงิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ หลงฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงกรวีร์ มังกร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายกิตติภณ ขอนอาบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายคาสเปอร์ กุคฮาท
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายชนาธิป อินมะตูม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มาลา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภูยาละ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายธนกฤต อินจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายธนธรณ์ ขอนขะแจะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงธัญญาพร ร่องพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายธีรดล เพ็ชรภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายนพปฎล รักพงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายนัฎฐพงษ์ ขอนเดือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายศุภชัย บุญเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงสิรินทรา ร่องพืช
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงเก็จมณี คนึงคิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายชัยกูร อัศวไมตรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายภูวดล อุ่นจางวาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงอริศรา ฟูใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายสมศักดิ

์

แก่นคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๓

นางธัญญารัตน์ ขอบรูป
๓๐/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๔

นางสาววราภรณ์ จันตาคำ
๒๖/๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อ่อนศรีประไพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ พลายกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจเหิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงญาณิศา วระจารุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงณัฏฐาพร ขอนดง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๒ / ๑๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงถิรดา

ปญญาวิกิจตระกูล ๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายทศพล เงาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายธีรพงษ์ กิติวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายปยะพงษ์ การินนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ดงเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายวิทวัฒน์ จันกัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายจิตชนม์ มูลมณี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงชลนิภา ศรีปญญา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ หล่ายสาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายสิทธิรัตน์ ร่องแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงสุทธิดาพร ร่องอังจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มันทะเล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ขอนจิก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายพิทษณุ นาระเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงกมลชนก ตันกีรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงจิราพัชร จิตพยัค
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงณัฐวรา จันตา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายทศพร พรมสิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายธนกฤต ประเวช
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงธนัญญา พันธ์มณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงพัทรวี ศักดิวงค์

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ กุณวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงวรารัตน์ อมรวสุไพรศาล
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงอรจิรา แมดห้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงพรกมล นาดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ศักดิวงค์

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๖

นายนภเกียรติ ต๊ะศิริ
๒๕/๕/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านวังฟอน(สิทธิราษฎร์บำรุง)

วัดวังฟอน  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา เสาวะระ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายกันตพงศ์ กาบแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงกานต์ธีรา ศรีเสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายกิรติกร ศรีนวล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายชยานันท์ ตังพิทยาเวทย์

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ นันทศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำปา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายฐานันดร คชปญญา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๓ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ท้าวพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ใจเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พานกุหลาบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายณัฐธกร บุญประกอบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงธณัฏฐา ชาวสอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายธนทัต จินดาอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายธัญเทพ นำสระทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงนภิสา คำปาแฝง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายนิพนธ์ ใจแหลม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงปาริชาติ หลงเวช

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายพุฒินันท์ มโนฝาง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายพุฒินาท มโนฝาง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายภูวนัย เมาอ้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ คุ้มใจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงรุจิรัตน์ สมบุตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงวรวรรณ เชียงเนาว์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงวริศรา ทองศิริประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายวรเดช เล่ห์กล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายวัชรชัย สรรพช่าง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายศรายุทธ ทองเจือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายศักดิดา

์

โพธิค่า

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายศิวกร ขอนพิกุล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ มาอินจร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายเตชินท์ ยะปะนันท์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เนืองจีนะ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายแทนคุณ แก้วมณี

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงจิตตา แดงมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หมืนขันธ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธนธรณ์ ชาวสอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายธาวิต ทิพคุณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายนภราช โตพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ อินแก้ว

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายพงศกร บำรุงสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายราเมศวร์ ดวงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงวริศรา วาสัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงวิภาวดี สะเอียบคง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายวุฒิพร หวานเดือน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายเศรษฐพงค์ ศรีผ่อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายไกรวิชญ์ จันทร์แดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงนำรินทร์ พลเยียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงปณณภัสร์ คำชัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายพงศกร เย็นชุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายภัทรพล หลินภู
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายวีรภัฎ ขันทะบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายสำรี ฟุมเฟอย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายอภิชัย คำปวง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายกฤตเมธ กันทะเขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา ยืนยง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายคณัสนันท์ เวียงคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงจิลดา ศรีคำภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงชลนิภา ขันทะบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงฐิตาภา ขันทะรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายทรงชัย ดอนแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงธนัญญา สะเอียบคง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายธราเทพ มูลอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายนภัท ขันทะบุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงปาริฉัตร สะเอียบคง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงพัชรพร วันเพ็ญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงพิชชาพร สุวรรณรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงกรรวี แซ่เติน

๋

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงชุติมา สะเอียบคง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงปพิชญา อะโนมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายเตชพัฒน์ สุดจำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ท้าวทา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงชนันเนตร์ วิลัยรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงณภัทร ไชยภิสาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายธนกร พรมมิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงนิรมล ขันทะบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สะเอียบคง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายพงศธร สะเอียบคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงพัชรณัฐฏ์ บุญทิพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงภัทรียา สะเอียบคง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายภานุพงศ์ แสงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงรัญชิดา ดอนแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายวีระกรณ์ ขันทะรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงเบญจภา ดอกคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายโชคอำนวย ดอนแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายคมสันต์ เทพเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญทิพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายธนารัตน์ ชมภูมิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๕
เด็กหญิงนันทะริการ์ วิลัยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายภูวดล บำรุงศิลป
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงศัสยมน ขันทะบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายสรชิต งานขยัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงสุภณิดา ชะลาสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายเอกริน ทองเอก

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายกิตติชัย เกตุนาค
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ใฝใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงพชรพร คริสอัม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายสุธิมนต์ สะเอียบคง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายดนุพล บำเพ็ญบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายอดิเทพ อุทธวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายอนุสรณ์ จินะโสติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงเขมิกา สะพาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงแพรวา จันขุนทด

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงแพรไพลิน จันขุนทด

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ วงค์เกียงคำ

๋

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงวธิดา ใจประดิษฐ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายศิริพงษ์ มนต์ศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายวรภพ สุมณฑา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงธัญญาพร นันต๊ะยานา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเสียว(ประชาสรรค์)

้

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายศุภฤกษ์ วงค์ยาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเสียว(ประชาสรรค์)

้

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายเจษฎากร สอนเผาะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเสียว(ประชาสรรค์)

้

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายพีรพล วรรณุวาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเสียว(ประชาสรรค์)

้

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายอรุณวงศ์ สวัสดิแก้ว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเสียว(ประชาสรรค์)

้

วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงณัฐทิตา วังกาษร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงณัฐวรา วงศ์เจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายชนสรณ์ หมอกมาเรือน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายศิษยชัย เครือจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)

วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงฐิตาภา รีบร้อน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายณิฐิพงษ์ โปร่งใจ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายธนัญชัย นักสอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กวางประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงนฤภร สุทัศน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายวิชชากร เพิมขึน

่ ้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายวิริทธิพล

์

รอดทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงสุชาวดี ลำดับ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายสุรชัย ซุงชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายปยะพงศ์ โปร่งใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กาวิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายวชิรวิทย์ พลแหลม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงวรยา แปลงเรือน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ถำเพชร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายสรธัญ ม่วงเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายอภิโชค ถือแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงชยาภรณ์ เพิมขึน

่ ้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายดิศรณ์ เพิมขึน

่ ้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงทัดดาว จินาวรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายธนทัต เริมสุข

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายพัชพล โค้คำหล้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ม่วงคุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายศรัญู ลียะวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

จือจำ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายอนุชิต ภูพวก

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงเบญจมาศ โวทาน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายศราวุฒิ ศรีใจวงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายอติวิชญ์ ชัยวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กชายจิรกิตติ

์

เวียงคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๔
นายธนพล มังมูล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปงปาหวาย วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายธนภัทร แก้วทอนช้าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงนันทิชา วงค์รอบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงนันทิตา วงค์รอบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายรัชชานนท์ ปยะคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงศศิภา วงค์รอบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงพัชรา มานะใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงภัทรวดี นามอาสา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงวิชญาดา มันญานนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงอรไพลิน รู้หลัก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงอัญชิสา ใจปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายกฤตเมธ ปราบปราม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงบุษบา รัตน์นำอ้อม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงประภัสรา ช่วงโชติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายภัทรพล ผิวเขียว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายภาณุพล มะลิวัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงรัตติกาล แก้วมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ธันวา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญโต

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงญาณินท์ ทองกวาว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายนนทวัฒน์ ขัดมัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงปานทิพย์ ปรีเปรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงพัชรพร สินธุ์สุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงพิมพิกา คำพรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายยศกร สุวอ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เทพอุตม์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงรัชดาพร คำโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายรัฐภูมิ ดอกบัวเผือน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายสุทธวีธ์ รีบร้อน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เครือคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงอธิพร บาทชารี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายอนุวัฒน์ เมืองมูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายอาทร ไทยเหียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงจินตนา ไม้แก่น

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ปลาสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายณัฐพงศ์ อุ่นสา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายจักรพงศ์ ข่มอาวุธ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายอภิชาติ บ่อแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ องอาจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)

วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงกนกแก้ว มงกุฎ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ต่วนโต

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงกัณฐิกา ปลาสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงกิจสิริ พวงทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงจินดามณี แสงหล้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายณัฐนันท์ ขวัญอยู่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงณัฐวิภา ศักดิทอง

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงธนพร เทียนทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธรรมดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญมาก

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงประภัสสร อยู่คง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายพุทธพิทักษ์ มาเต

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายภัทรกร มานพ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงภัทรพร ปราบปราม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายภัทรพล ไกรทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายวรเมศร์ ตระกูลพุ่ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงศิรประภา จันทร์เทศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงสาธิตา สายวงค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงสุดาพร อินต๊ะเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงหทัยชนก เกิดจินดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ทาแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายอัครชัย โกยทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายอาชวิศ งามเขียว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายเคซี คงนาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงเจนจีรา จองแค

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายธวัชชัย โปร่งใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายคีตภัทร วงศสาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงณัฏฐาวดี ปานจักร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายธนชิต ทรัพย์มามูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงธนัฐพร ร่มโพธิศรีทอง

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายนิธิกร รูปสม

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๘๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายพงศธร ประสาร

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายพร้อมดวง มาลาทิพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายพีรวิชญ์ กิวัฒนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลอยประดับ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงยลลดา มาสิงห์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงยวิษฐา งามเขียว

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ โชติวิมล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายศรเทพ ท้วมแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายศาสตรพล ปานปาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงศิรประภา น้อยสถิตย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายศุภกานต์ สีคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายสันติภาพ พริบไหว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายสิทธินนท์ เปยงใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงหทัยชนก เวียงโอสถ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายเจษฎากร สุขสด
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงโยษิตา งามเขียว

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๑

นางสาวสุภัคตรา ชิดชม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๒

นายโชควิวัฒน์ กาบจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายชยพร สังฆทิพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงวิสสุตา ภักดี
๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี กองแสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายภูริวัตร มาสังข์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ก้อนจินดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายสุดยอด สมรูป
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายภัทรพล ฉิมเชือ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายณัฐนนท์ อุตส่าห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายจเร ไกรราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงวรรณฉัตร อุดม
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทิพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงพิชญธิดา บุญคุ้ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงกุลนารี ผาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายนัทธพล ธิเดช
๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายวิวรรธน์ เถาวัลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๘
เด็กหญิงเกตุนะรินทร์ วงศ์ญาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงพรนัชชา ม่วงมัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ต่างใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงภัทรวดี แพ่งเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายอนพัทย์ ไกรราช
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงรุ่งกานต์ พัตรากูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ สีจักรเงิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายโยธิน พระพูนชา
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงธนัชชา แสงธิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ อนุภาพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายดนุสรณ์ กันทะนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายธนภัทร ฉิมนอก
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายเขมทัศน์ พรมเนตร

๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ตาราช
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายธีรนัย พันธ์มณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ เรือนแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงปยธิดา สมบูรณ์เถกิง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายไตรภูมิ คงถาวร
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายวชิราวุธ พริบไหว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยวิทยา วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงกชกร อินต๊ะพุฒิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายจารุกิตติ

์

ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงชนิสรา ทิศหน่อ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายชยางกูร ตาคำสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายญาณวุฒิ เข็มขาว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายดนัย พลายสังข์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายธนกฤติ โพธิโชติ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายธีรพันธ์ ประสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายปธานิน วรรณสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงปยะธิดา ปะเมทะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงปนมณี กอบกำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายพลพัต พอจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ วงศ์ดาว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี นามสุโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายรัตถชัย พงค์ดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายวรเมธ สมจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายศตวรรษ คำเผือก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายอภิยุทธ กาศเกษม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงอริษา ผาวิง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายณภัทร คำหมด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายธนพนธ์ ยาท้วม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายนพดร สาศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วเขียว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายภูวนนท์ ส่งเมือง.

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายทินบัติ แก้วกูลธง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงเรวดี เกตุแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายชนม์ชนก วงศ์สกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายธนภัทร สมหวัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายธีรภัทร เตชนันท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายปยราช เหมืองเพิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายอนุพงษ์ ใจกล้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายวรพล ข่มอาวุธ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายศรัณย์ ไฮพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายจักรภัทร ทองธานี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงณชนธัญ เปลียนอำ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๒ เด็กหญิงประกายกานต์
ตินอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายวุฒิภัทร ยิมประดิษฐ์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายจำรูณ ประยูร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไผ่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงชนกานต์ ท้องธาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงธนาพร คำหุ่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงธัญชนก ล้นเหลือ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงภาสินี คุณสินธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงวทันยา คำจริง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ คำจริง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงสาริศา ศรีคงทน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงอักษราภัค ตาสา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงอุมาพร จันทร์มา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำมอญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ฟองฝน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงณิชกานต์ มีสิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงปยมาศ เขียวสี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายพีรศักดิ

์

แสนขัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ หล่อหลอม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงอภิสรา วงษ์พิทักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลึก วัดดอนกว้าง  

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงธีรนุช มดแดง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงปยปาณ มดแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงพนารัตน์ ตึงเปย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงพัดชา วันดอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงมาติกา มดแดง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงศรัณยา สุขคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ กาละวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุทธิกา ดอกคำดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ตึงเปย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เครือปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๑

นายเดชณรงค์ ประดิษฐ์ศรี
๒๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๒

นายพรชัย สุรินทร์
๑๒/๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๓

นายสมควร ใจหาญ ๔/๖/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านแม่สิน
วัดพระธาตุพระกัปป

 

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมือยรินทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงจิราวดี พุ่มเรียบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ ประเพณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายสิทธิโชค สืบต่างใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงอัมพา เทพสม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายเจียระไน ชัยเพชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๐
นางสาวอรนลิน จินะฝน

๒๕/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ วัดแม่บงใต้  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปุดหม่น
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค วังขวา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๓
เด็กชายการัณยภาส ปาคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงชนิตสิรี ศรีสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ปลูกทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงชลนิภา งามผัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายณภัทร นารุย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หาญวัง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายธนพล วิลาวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายธีรภัทร ติบเอ้ย

๊

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงนันทิชา ฟกทองมาก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงนันทิพร ยาขอ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายนิธิกร พึงประโคน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงนิศามณี ติบนวล

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงบุปผา สายเครือมอย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายปภังกร อินคำ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงปุณยาพร การถาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายพีรัชชัย หมูแปง ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายวชิระ อรุณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงวรรณิษา สีทา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงวรัญญา แก้วปวย
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายวัชระ อรุณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายศุภกร ปานดอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายอภิชาติ แซ่ฟาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายอรรถชัย เปยงดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา ติบจันทร์

๊

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงเมษา แก้วฟู
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายแสงชัย ดอกจา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปงสมปาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงธวัลยา วังหา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายธีรภัทร แซ่ลี

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายพฤษภา อนาวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงวีรวรรณ ทองดอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงสิริวิมล หมุดปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงอรปรียา อุดทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายตะวัน ตองแหว ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงทิพย์ญาดา ปญญา ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายนพดล สีทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงนภัสสร เสาร์เกตุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กชายปฏิภาณ เอ้ยคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายวิศรุต ปาลัว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายอัครชัย เกียงจันทร์
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๓
เด็กหญิงกัญญาเนตร สมปุก

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงชลลดา วันทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายทินพันธ์ แก้วปวย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ วงศ์ชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญโล่ห์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ ทาจี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายนภัส จาคำมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายปยะนันท์ บุญโยดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายพนมกร ใจข้อง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงพรรัตน์ ปุดลอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายพลพัต เจือยแจ้ว

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ วันมูด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายรัตนพล ใจน่าน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงอภิชญา สุขแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา งามผัด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงอาภาศิริ ตองแหว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายกฤษณะ พึงประโคน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงกัณนิสา วังขวา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายฉันทพล หลองแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายธนากร สมเอ้ย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายนภัทร ไทยมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายนรวีร์ ไทยมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายบัณฑิตพงษ์ หล้าจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงพัณณิดา มะโนวรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงรุ้งดาว ปุดหม่น
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายวิทยา ดอกแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมุดปน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงสุภณิดา วังขวา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายอรุชา คำจุน

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงอารีวรรณ ดอกจา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสลก วัดสลกธรรมาราม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงกมลฉัตร ฝนแบน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงจรัชญา แซ่ลี

้

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงจิราพร ฤทธิร่วม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายชวลิต สายญาติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงธาริน คำรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กชายบุรพล ไชยวุฒิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงสิรินทรา กาวิยะ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงสุนารัตน์ ปนไหว ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายสุพศิน ฟองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงอภิสรา ทองคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ ไชยวุฒิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงจิณห์วรา แซ่ลี

้

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงชไลพร ชาลีมุ้ย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงดาราวดี มาปน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงธนิษฐา แสงแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ฟองแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายธันวา ชุ่มทิพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายนวันธร ปนไหว

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงปรีชณัฐดา ติบเอ้ย

๊

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงปยะนุช พิมพ์สมาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ตุ่นแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายภูริภัทร พิลาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายศรชัย วงค์ปญญา
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงศศิพิพพ์ ฟูตุ้ย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทะผล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทุศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายอัศนี จักรดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา มีลี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๑

นางสาวกัลยาณี วัชรปรีชา
๒๖/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๒

นายธงชัย เบ้าทอง ๗/๒/๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๓

นางสาวรัตนาภรณ์ สีขาว
๑๓/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๔

นางวรวรรณ เบ้าทอง
๑๗ /๒/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๕

นายณัฐพงษ์ แก้วทอง ๒/๗./๒๕๒๓ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายชนาเมธ สารแห้ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายชัชฤทธิ

์

แช่มช้อย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อินคำ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายรพีภัทร สร้อยคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายวีรภัทร สุขสัตย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายโภคิน ใบทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงกฤษณา สูตรขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายอภิชาติ ถาดอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงอรอนงค์ หว่านทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายภานุสรณ์ ปนแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสบปาก วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๖
เด็กหญิงดาลาวรรณ ตาก๋า

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงปรีชญา หล้าบือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงเทพธิดา แก้วพนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร ตันผัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงวรัญญา นวนน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายอนุวัต จันศรีแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ อุตมูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๓
เด็กหญิงกลัญญาภรณ์

แสงจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายราชภัฏ อ้ายซอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายวงศกร อุปถา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงณัฐชา เรือนจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชากันดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายกมนดนัย หล้าบือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปาแสน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายกิตติธัช ใจพรม

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงธนัชชา อ้ายซอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้างปนใจ วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายนภัทร คำมาดอก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฮด วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงนีรชา แสนอุด
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฮด วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสริมน สายยศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฮด วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายสิรวิชญ์ คำเอ้ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฮด วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายสุชาติ ปาแสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แฮด วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงอภิสุตา ปาแสน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่แฮด วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายภูริทัต ตาติ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงปนัดดา แว่นไว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงปย์วรา จันต๊ะฟู

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ อินยาศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายเอืออังกูร

้

ตินเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ สมณะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วัดวังกวาง  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๔

นางสาวปพิชญา ทาวงค์มา
๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายกมลเทพ แก้ววงค์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายกฤษฎา สกุลฮูฮา
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงกัณณิกา ปนฟอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงกันยาพร หาญปน
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงกัลยาณิน เมายาตา
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายขวัญชัย ปญญากุล

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงจามิกา อันทาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงจิรัฏฐพร สาวยง
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมเสนา
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายฉัตรดนัย หล้าเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายชนสรณ์ กันทะสอน
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงฐาปนี หลงสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงณภัทรวิญ จันทนสิน
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงณัฐธิตา
เลิศวัฒนะชัยนนท์ ๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงณัฐิกา จันทร์เสถียร
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงดรัสรัตน์ สายมัญ

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายดาวิน ไชยยงค์
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายธนกร สมณะ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุขใจ
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายธิติพล บุญปญโญ
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ อินเลียง

้

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงนมิดา จาคำมา
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายนราวิชญ์
ฉินตระกูลประดับ ๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงนฤพร กันเทียะ

๊

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายนันทพงศ์ มูลทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงนันทิกา หาญปน

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปนฟอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงนิตยา นำคำ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงนุชนาถ ยาสมุทร

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายปฐมพงษ์ พรมปญญา

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายปณชัย ฝนปุด

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงปวีณา เกลียวกัน

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายปฐวิกรณ์ สารบุญมา

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงปณฑาวันทร์

ขันคำ
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงปาณิตา เมืองมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายปานวัฒน์ พรมวัง

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงปาลิตา มะโนมูล
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายพงศกร สุปนะวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายพงศกร โม้ปอ
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงพัชรา บุญปอ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายพิสิษฐ์ แซ่จิว

๋

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ เผือกตา
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายราชพฤกษ์ ติบหล้า

๊

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงรุจิราพร ไทยใหม่ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายรุ่งจิกร แข็งแรง

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงลลิตา การินตา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายวรรักษ์ ถือนิล
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงวารุณี คำสุข ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงวิจิตรา มูลอินตา
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายศรัญยู ทองสวัสดิ

์

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายศิริราช ชมเชย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายสวภัทร เสือชุมแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงสุนันทา ใจปอ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ วงศุภา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงอนุชธิดา วรรณชะนะ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สวนแก้ว
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงอรนิชา เปยแดง
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงอริยานันต์ หล้าปวงคำ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงอุมากร ดวงคีรี
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายเกียรติคุณ ยาสมุทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายเอกพล กองโพธิ

์

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายเอกรินทร์ เอติยัติ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงแสงดาว ซาวมอย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายไชยภัทร ติบหล้า

๊

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงกฤติยา อินเรือน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงกัญจนพร ปงหา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายกิตติภณ ภูชะโอม
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ยานะวิน
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงจันทนิดา มูลลี
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายจารุเดช เทศอ่อน ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงชยาภา บุญปน
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายชินภัทร วงศ์ปน ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไทยะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา มนเทียร ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุราแปะตัง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงดากานดา แว่นแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายทินกร ปญญาแก้ว ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงนิศาชล เล็กวิจิตรโสภณ
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายประสบโชค สิกขะ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๙๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายปราโมทย์ ยามากูจิ
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงปาลิตา เปยแดง
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงพรชิตา ต๊ะเพียร ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายพิฆเนศ บุญปน
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายพิตตินันท์ ตาธิกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงภัคภิญญา ตันแปง

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ ปวนสาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

อุดคำ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายสิริกร ปวนสาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงสุจิตรา นามหาไชย
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดวงตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายอัมรินทร์ โสภีย์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา ติบแก้ว

๊

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์ ภูครองทุ่ง
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายเอกรัตน์ คำตัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ปงผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายธิติวุฒิ สิงห์ทอง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายภานุพงศ์ ชัยขุนพล ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ประกาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายมงคล เนืองนา

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายยศกันต์ ลับแลชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงวรัญญา หนูอ้น ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงอรณี ตุ้ยนิว

้

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงกิตติยา ไชยบัวแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงนัทธฤดี อินแก้ว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงภาสินี สือมงคลวงศ์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงรัตนา นุชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายวีรพงศ์ จันทร์จริยาวัชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายเทวาราช ผาคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายพงศกร นันทพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงสุภัสสร สีสัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๖

นายชานนท์ วันเครือ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

สุรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๘

นางสาวสุวิสา ปญญาผ่องใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๘๙

นายสิรวิชญ์ ไชยบัวแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๐
นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์

๑๑/๒/๒๕๒๕
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๑

นางจันทร์สุรี สุรินทร
๐๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๒

นางจารุวรรณ ตนาวรรณ
๖/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๓

นางจิรารัตน์ ขำคง ๕/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๔

นายณัฐกิตติ

์

ใจปอ ๓/๓/๒๕๑๕ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๕

นางสาวนิจวรรณ งามเขียว
๒๗/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๖

นายผจญ แสนอินทร์
๑๒/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๗

นางสาวรัตติยา กันทะบังหาร
๓๐/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๘

นายสวัสดิ

์

จิตรประเสริฐ
๒๘/๘/๒๕๑๔

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๔๙๙

นายอนุศาสน์ หงษ์แก้ว
๒๗/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา วัดจิตตวิเวการาม  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๐
นางสุกานดา ลาวัณศิลป

๐๗/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๑
นายธีปกรณ์ งามดี

๐๖/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๒
นางสาวเพ็ญศิริ ประเวช

๐๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๓
นางสาววิภาดา สืบเหล็ก

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๔
นางสาววรฤทัย สืบเหล็ก

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๕
นางสาวจีราวรรณ เต็มสี

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๖
นางสาวธัญชนก วิภารา

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๗
นางสาวกัลยรัตน์ ตุ้ยสาร

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๘
นายกิตติพัฒน์ โชติธนาบริพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๐๙
นางสาวรัตนา จองแค

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๐
นางสาวธันยพร ชุ่มสา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๑

นางสาวจริยา อึง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๒

นายเรวัติ ศิวศักดิภูวดล

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายวีรชน จำอวด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงภัคเนศ พรมมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงยุวดี ทรงสวัสดิวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงกฤติยาพร แสนกือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงโศภิตา กันจินะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงวรางคนา มินเทน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงภาวินีพร สายหยุด
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงปทุมทิพย์ เทิดพุทธคุณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี จินะแปง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงณัฐพร คำก้อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงสุชัญญา ชัยมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงธราธิป จองแค
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๕

นางสาวธิดารัตน์ แซ่โซ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๖

นางสาวเฉลิมศรี ท้าววรรณชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายอรรถพล บุญเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

รอดขันเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงสริตา รักพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงบุษบา ดาวหาญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงขวัญสุดา แสนย่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ จุมปาแฝด
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงพัชรา แซ่โย่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงสุนารี แซ่โย่ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายพีรพล ทาคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๖
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ค่าล่า
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วังโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงมัลลิกา มูลวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงปริชญา สะอียบคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงเจษฎาพร สะเอียบคง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงบุญยนุช ประดับ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๒
นางสาวธัญญาลักษณ์

แขนอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๓

นางสาวสุภานันท์ คำลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๔

นางสาวธีระพร ธรรมลังกา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๕

นายฐิติศักดิ

์

แซ่หาญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๖

นางสาววริษา แสนย่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๗

นางสาววารุณี แซ่ท้าว
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๘

นางสาวโสรยา แซ่ท้าว
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๔๙

นายวรเชษฐ์ เกษร
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๐
นางสาวอมรรัตน์ ท้าววรรณชาติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๑

นางสาวพิชญ์สินี แซ่ท้าว
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๒

นางสาววลัยรัตน์ เพชรวัชรนันท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๓

นายอนุรักษ์ แซ่ย่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๔

นายโกวิท แซ่โซ้ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๕

นางสาวพลอย แซ่ย่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ แม่คำมี  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายกิตติกานต์ ปญญานวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายคมกฤช ม่วงเกตุ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงจิตรทิวา สืบหงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงจิรวดี สุทธกัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๒ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงณิชากร สกุลปราโมทย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงธัญญาศิริ ทรงกิตติกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายพีรวิชญ์ ถินบาง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายภัทรชัย เด่นดวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายวันเฉลิม บุญบำรุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงกัณฑภา ไกรเสือ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ พิมพ์ไชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายธนิศร์ พยาบาล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายธันวา วงศ์ราษฎร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงนงนภัส พอสม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงนภัสกร พรมวัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำชัง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายอรรถกร ไข่คำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงกนกพร นุขันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วังพยนต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายกบินรพัทร์ คนกล้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายกฤษณพงษ์ สุทธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เขียวน่าน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา ขอพึง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงกิตติยา บุญมาติด
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิงยอด

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายฉัตรเทพ เสารางทอย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงชลธิชา เครือวัลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายชัยภัทร ขัดสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายชัยวัน บอนขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แจ้งใจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายชโยดม มะลิวัลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงฐานิสสา ใจซิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินแก้ว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงณัฐพร สายคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายณัฐพล สิงห์สถิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ไข่
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายทรงกลด จักรกิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายทศพร จิตรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายทินภัทร ต๋ามันคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๓ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธนพล ปองสลัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายธนพัฒน์ พันธุระ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายธนภัทร เรือนศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายธนวัตร ตรีสัตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงธนัชชา อ้อยงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงนภัสรา หงษ์ใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายบริพัตร พุฒพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เจริญยิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายบูรพา มหาวัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
หาเวลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงประณัยยา ทุ่งสงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงพณิดา สุ่มมาตย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ยังยืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ปราบสงบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ประภา กันทาธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร คำลือ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายฤทธิพงษ์ จันจร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทวาท
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงวิภาพร สุปนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายวิศรุต กันยะมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงศิรประภา วิสุทธินนท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายศุภสัณห์ จันทร์สอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายสิทธิโชค กำเนิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุจิรา ยาสมุทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงสุปรียา วงศ์วัฒนานุกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงอโณมา เอกตะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงเกศสุดา คำมา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายกองกาจ กันยะมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลาดไหล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายชานนทร์ เทศวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายชินวัตร เรียนคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายชุติเดช อาชาเวธน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนะชมภู

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงณัฐพร ตันมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายทศพร ปุจฉาการ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๔ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายธนากร มหาวัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงธิดาขวัญ กุมารแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายธีรภัทร สีพรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงนริศรา นัยน์ตา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงนำหนึง

่

ธนูแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงบุญสิตา วังกาษร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายพรชัย ใจประดิษฐ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายพสธร สอนมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงพัฒน์นรี มากต่าย
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายพิทักษ์ชัย เชียงงาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ชำนาญจิต

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เมืองมาน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงภานุชนาถ พุทธจร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายภูวนัย จันทร์จริง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายยศภัทร ก๋อนฉันทะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พวงถิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายวีรชัย บุตรโสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทิพย์วัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายอนุรักษ์ คำยวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงอภิชญา คำโศรก

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา ใจเอิบ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๑

นางสาวกิรติกร ชุมพูอิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๒

นางสาวจันทริกา ต่อเขต
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๓

นายจิรโรจน์ สัมนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงชลิดา เมืองมาน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๕

นางสาวนงนภัส รัตนชมพู

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๖

นางสาวยลธิกา ศรีใจอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๗

นายฤทธิชัย

์

มลิวัล
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๘

นางสาววลีนันท์ ยะปะนันท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๕๙

นายวสัน สามบุญลือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๐
นายวันเฉลิม วรรณวงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๑

นายศุภดิตภ์ รัตนชมภู

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงอรนุช กันทะมาด
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงอรปรียา อินแก้ว

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๔

นางสาวกิตยาภรณ์ มากต่าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๕ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๓๖๖๕

นางสาวจิรัชญา ไข่ทา
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ทองประไพ
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๗

นายตราภูมิ ขานเพราะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๘

นายธนภูมิ ใจคนอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๖๙

นายปฐมพร เซียตระกูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๐
นางสาวมณฑิรา รัตนชมภู

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๑

นางสาวยุพารัตน์ จำปาจี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๒

นายรัฐนนท์ กุณวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๓

นางสาวลักษณ์ชนก อาภาธนกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๔

นายวิระเวช เวชขลัง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๕

นายอภิชาติ ศรีใจวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๖

นายกรกฎ หมืนยา

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๗

นายกฤษณะ หล้าคำมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๘

นางสาวกาญจนา กำเนิดวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๗๙

นายจิรายุ แบ่งทิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๐
นายชัชชนก คมเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๑

นายณัฐวุธ จุฑางกูร
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๒

นางสาวทัศชนาพร ขันแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๓

นายธนกฤต ถินถา

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๔

นายธนทัศน์ รัตนะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๕

นายธนภณ ฐานสมบัติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๖

นายธนากรณ์ เทียมแสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๗

นางสาวนรีกานต์ นันต๊ะแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๘

นางสาวนิธิพร พึงสุข

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๘๙

นางสาวบุณยานุช โพธิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๐
นายปภังกร ปญญาแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๑

นางสาวปรีญาภรณ์ ทุ่งสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๒

นายพีรเพชร หึกขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๓

นายภาณุพงศ์ ปองสลัด
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๔

นางสาวภาวินี อะจิมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๕

นายภูวรินทร์ ดาวนัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๖

นายรังสิมันต์ นะปะเวช
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๗

นายรัชชานนท์ กันรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๘

นางสาวรัตนาภรณ์ ยะปะนัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๖๙๙

นางสาววันวิสาข์ กุมารแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๖ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๐
นายศุภกิจ พรมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๑
นายศุภวิชญ์ แก้วปาเฟอย

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๒
นายสรวิศ กุลจิตติเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๓
นายสรสิช กวาวสิบสาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๔
นางสาวเกษราภรณ์ ปญญาแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๕
นายเกียรติศักดิ

์

วงค์สิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วัดหนองม่วงไข่  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงกชกร ฟูเขียว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถาแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายกิจวิชญ์ บัวแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สังสอน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายก้องภพ พรมใจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายชนกันต์ บัวกล้า
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายชนะพงศ์ ชืนชม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายชนาธิป ดวงวัฒนกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงชมพูเนกข์ ติบคำเฟย

๊

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายฐิติกร บุญคง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุทธพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงณภัทร ปญโญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๘
เด็กหญิงณลิลาภรณ์ สุทธการ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงณัชชยา มันเหมาะ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงณัฐธิชา เทียนทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายณัฐวัชร ขยันการ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงดลยา อุทุมภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายต่อตระกูล กอบกำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงธนกมล ดอกหอม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายธนกฤต จินะฝน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายธนภัทร ขันคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายธนภัทร พองาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงธนัญญา รัตนชมภู
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงธัญชนก สีแหล้
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายธีรภัทร มิงขวัญ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายธีรภัทร รัตนกันทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายนวกร มินจันทึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายนัฏฐกมล ปองกัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงนันทิตา บัวเขียว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์กองแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงนุชนาถ ทรัพย์เกิด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายปรัญชัย กันทะสอน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายปรีดาพอล เทือกเพีย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายพงศกร พิชญไพบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายพรทรัพย์ แสนเงิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายพันธุ์เลิศ เบียจรัส

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายพิทวัส ดวงเทียน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์กันตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายพิรัชย์ ถุงพลอย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงพีรยา เวียงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายภาคิน กาศสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายภานุพงศ์ คงจ้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายภูมิรพี จันกลม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายมรกต ชืนดี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายรัฐกร แก้วกัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายรัฐนนท์ วีระเดช
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ น้อยหมอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงลีลาวดี พูนพิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงวรัญญา หอมรส
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงวรัทยา นามมเทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายวรเมธ แก้วกุลธง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายวีรเชษฐ์ วงค์น้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายศรัณยพงศ์ อินติบ

๊

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายศรัณย์ภัทร กันทะยะ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายศิวกร จรรยาธนาธรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายศิวัช ขอร้อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายสรพัศ มาเชียงผา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายสิรภพ ทำไร่ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงสิรามล โชคลาภ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงสิริขวัญ ประมาณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงสิรินทรา นวลมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

มณีวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายอธิชา ชายปา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงอภิสรา กาศสมบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายอมรเทพ สุระชล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงอรัญญา สวิง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงเปมิกา ก้อนคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงโชติกา ก้อนแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายโชติภณ ม่วงแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายกันณพงษ์ ทำไร่ดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายนราธร แก้ววันนา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา โสสวิง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงภูริชญา ตะมาแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายภูวดล สุกสด
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายวีรพงศ์ สายวงศ์เปย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายอภินันท์ แก้ววงศา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงณัญญา อุ่นทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงศศิธร แซ่บาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายณัฐพนธ์ หน่อชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายณัฐพล เปนโตน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายธีรโชติ แสงแก้วศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ละทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายอนุชิต สายสร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายอนุศิษฎ์ อริยะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สุปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายทินภัทร ปะวะศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมริยา
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำแรม วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายณัฐพล ไชยะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายณัฐภัทร ไชยะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ นราวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ ผาผึง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายนวพล วิมลใสย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จันทร์รอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายพัชรพล ถือนิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายภูวรินทร์ ชมเชย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงรวินท์นิภา สีเทา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายวชิระพล วงค์งาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงวริศรา สีใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายศรลักษณ์ เต้าวาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๐๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงศุภกานต์ สะสีแสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร สีเทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงอนันตญา นามวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายอัครเดช ศรีใจวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายกฤษตินันต์ ขำนำคู้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายนนทชัย วงษ์นาค

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงนิตยา เถามนะพันธุ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงอลิสดา มีศิลป
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายปฎิพล คำเหลือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ควรไชยะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลากปน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงหทัยภัทร ปงชุ่มใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลากปน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงกนกพร โนจิตต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลากปน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงจนิสศิตา งามสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลากปน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายธนากร โขยก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลากปน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายภูเบศวร์ กาศสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลากปน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายธนภัทร์ จันทร์ยวง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโค้ง วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายวีรภัทร พองาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโค้ง วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายศุภกฤต พองาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโค้ง วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงศศิภาภรณ์ อินสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายอยุทธ์ คำทิพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงเพชรลดา ถนอมวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงกนกพร สาแก่งทราย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาทิตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายณัฐพล บุญรสศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายณัฐพล ฟองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายธนกฎต คำชืน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายธนดิตถ์ จิตเผือก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายธนพงษ์ อนันต๊ะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายนนทกร ชัยวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ใจเฉพาะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายพงศ์พล พรมเสน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงพรหมพร วิฑูร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงภัคจิรา ยวงแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ กาวิละ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายศุภกฤต ปนนิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๐ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงอารยา ใจเฉียง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงกนกพร ชาวยอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงกนกภัณฑ์ ชาวยอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายจักรภัทร มาลัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงจารุมน คำปา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีวงค์สุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายชัยมงคล แก้วสลัก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายณัฐนนท์ เชาว์พยัคฆ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ชุ่มใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

สมรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายประทีปรัตน์ แสงสว่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายภัทรชน ลำเนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายยุทธพิชัย ศรีทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงวรรณกร โพกแปง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

จินดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายศุภศักดิ

์

ปนนิล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายอดิสรษ์ วงศ์สุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุ่มใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงจงกลณี กาวิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงจิรประภา แสงแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงชนกานต์ ปนนิล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายชัยพฤกษ์ ยวงแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ อนันต๊ะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ สายทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายนิรพันธ์ ใจเฉพาะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายมงคล ยาหอมจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ใจเฉพาะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายสิรธีร์ ใจยาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองประพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงมยุรินทร์ อินต๊ะสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายวิทวัส แก้วแกมเกตุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงขวัญชนก ธีระกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๒

นายณัฐพงษ์ วงค์สวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๓

นายธนวัฒน์ บุญศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายธีรพงศ์ สมรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๑ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงอวัสดา ธงสิบสอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงเปรมพิกา ใจเฉลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายธนกร ทองคำโฮ้ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายนพรุจ ทองคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายนัฐวุฒิ อินปะต๊ะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายรติกร ทับทิมดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงลัลนา แย้มสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงวรพร อนุสนธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายวัชรินทร์ ตุ้ยติบ

๊

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงวันนิสา สุขขา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายวิธวินท์ ใจเพียร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายศรัณยภัทร ภิรมนัด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงกมลชนก ใจหวาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีตนชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงชโลทร เรือนปน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงฐนิชา สมบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงณฐกมล บำรุงบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายณัฐพล อุตมะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายนนทกานต์ สีเสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงวิมลสิริ วินศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายศุภกฤต หงษ์เหาะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา กันทะสอน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงหัสยา พัฒนาพฤกษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงอุไรพร จันทร์ฉาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ ใจตุละ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายสุขวิช ชาวนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายเปนไทย ผาทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายณัฐกิตต์ ชัยหมืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายไททัศน์ เลิศสุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปาแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยศไพร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายธนกร จันต๊ะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายธนทัต มะไร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายธนภัทร แก้วแกมเกตุ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายธีระพงษ์ อุดมกิจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงพิมพิดา จันทร์ยะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงศศิวรรณ บุญลอย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงกชกร รัตนชมภู
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงชญานิศ บุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงนันทัชพร ยีเข็ญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงนันทิดา สามะณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุดม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงพวงทอง ไชยวุฒิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงพัชรา คำทิพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงภาลิณี ลีสีสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

มหาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายจักรพันธ์ อนันต๊ะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงชลธิชา บุญวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ เข็มสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระธาตุพระลอ  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๓

นายกนกพร ขำในเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๔

นายกานติมา แปงอุด
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงกิตติภณ กุลนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงจักรภัทร อักขระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๗

นายชาลิณี คุ้มสุวรรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงฐิติศักดิ

์

โลกา
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงณัฏฐกิตติ

์

รสหอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๐
นายตะวัน อุดเต็น

๐๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงธีรเดช กองหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๒

นายนภาพร แซ่เฮ้อ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงนรบดี แม่นยำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงปฏิวัตร สีทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๕

นายพรทิพย์
วัฒนาตระกูลวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๖

นายพิมพิศา โปร่งใจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๗

นายภวิกา จอมมานพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๘

นายวนัชพร สุต๋า
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงวันเฉลิม มาจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงสกล ปญญะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๑

นายเบญญาภา วงค์วาร
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงโกวิท บุญอิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงไชยวัฒน์ บุญอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๔

นายปยะดา วงค์กระโซ่
๐๕/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๕

นายพวง แปงอุด
๑๒/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๖

นายเจนจิรา แปงอุด
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วัดศรีคิรินทราราม  

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๗

นายเพิมพูน

่

มลิลา
๑๗/๗/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๘

นายวีรยุทธ เอกจิตต์
๒๓/๘/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๔๙

นายทวีพันธ์ ทวีรักษ์
๒๐/๘/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๐
นายฤทธิพงศ์ ใจเสาร์ดี

๒๕/๘/๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๑

นางสาวฐิติวรรณ กิงสุภา

่

๑๗/๔/๒๕๒๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๒

นายนราธิป กันกา
๑๗/๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๓

นายภัทรศิลา ทวีศรี
๑๘/๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๔

นายอุกฤษณ์ วงศ์สาร ๒/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๕

นางสาววรมล ชุมศรี
๒๖/๑๐/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๖

นายภานุพงษ์ พันธุรัตน์ ๑/๒/๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๗

นายอรรถพงษ์ หาญอุ่น
๒๖/๕/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๘

นายกฤษณะ ตะนอพรม
๑๐/๑๐/๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๕๙

นางสาวรวงผึง

้

วงค์สวัสดิ

์

๙/๔/๒๕๒๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๐
นางโสภา หาญจิตต์

๑๙/๒/๒๕๑๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๑

นายณัฐชนินทร์ งามดี
๕/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๒

นายสิทธิสรณ์ สมเดช
๑๔/๗/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๓

นางสาวณิรินทร์ อินทรโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๔

นายณัฐพงษ์ ปงเมือง
๒๒/๕/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๕

นางสาวกัญชรินทร์ ทองจิตติ

์

๑๗/๘/๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๖

นายวิน แสนสมบัติ
๒๕/๑/๒๕๐๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๗

นางไข่มุก เข็มทอง
๑๘/๕/๒๕๑๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๘

นางสาวหัสยาภรณ์ เข็มทอง
๒๘/๖/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๖๙

นางสุภาพร แก้ววัน
๑๑/๗/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๐ เรืออากาศตรีละเอียด
ทับเงิน

๒๙/๑๒/๒๔๙๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๑

นายกริช อินเต็ม
๑๒/๙/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระบาทมิงเมือง

่

 

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กัญจนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงขนิษฐ์สุดา รอตมายุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายจตุรเทพ ขจรคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงชนาพร จิตพยัค
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ ทรัพย์เมือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีวะรมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายธีธวัช วงค์ยืด
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายพีรณัฐ มรุตัณท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายภูริพรรดิ

์

การค้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายยุทธพิชัย จินารักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายรัชพล จิตมัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงศิรัจชญา ขอนสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงหทัยภัทร ดอนโศรก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายเจษฎา มยุเรศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงโชติกา ศรีปญญา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายไชยวัฒน์ นันทะวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายคาชิฟ คิยานิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ดอนโศรก
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีนาราง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ร่องพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายนครินทร์ สุวรรณเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายราเชนทร์ ขจรคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายวรวุฒิ สาคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงศิริประภา ใจแล
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงศิวพร ขอนสุวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ เวสา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายเพ็ญเพชร ศรีถ้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายไทยรักไทย ชัยหงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๐
นางสาวกรรทิมา ใจแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๑
นายธีรวัฒน์ ขอนพันธุ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๒
นางสาวปยดา ไชยวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๓
นางสาวภัชตรา แก้วมุกดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๔
นางสาวอนันตญา โสนันโต

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๕
นางสาวเกวลิน ขอนพิกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๖
นางสาวกัลยา แข็งแรง

๒๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๗
นายกิตติภณ สมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๘
นางพรรลิณี ขวานเพชร

๑๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๐๙
นางสาวพัชราภรณ์ วังแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๐
นางวาสนา สมใจ

๐๑/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๑
นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์โพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๒
นางสาวสุรีรัตน์ มีสอง

๑๓/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๓
นางสาวเอมพิกา ใจคำ

๐๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา วัดทุ่งน้าว  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๔
นางมุขดา สุทธนะ ๑/๖/๒๕๐๘ กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๕
นางยุพิน ถินศรี

่

๓๑/๘/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๖
นายอนันต์ อารม

๒๐/๐๓/๒๕๐๖
กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๗
นางอุษณีย์ ถินจันทร์

่

๒๔/๐๒/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๘
นายกฤษฎากร จินา

๑๖/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๑๙
นางสาวกัญญารัตน์ กาติบ

๊

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๐
นางนภาพร เวียงคำ

๑๘/๐๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๑
นายพนม พุฒิ

๒๑/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๒
นางอินสวย ผายาว

๐๒/๐๓/๒๕๐๕
กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๓
นายธันวา ผาเพียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๔
นายนพพล ดังก้อง

๒๑/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๕
นางนัฐกาญน์ ทิพย์สังวาลย์

๑๔/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๖
นางสาวปรีดาณัฐ พุทวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๗
นางสาวลลิตา อุกฤษ

๐๙/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๘
นางสาวสิรารัตน์ ผัดใหม่

๐๘/๐๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๒๙
นายอนุสรณ์ ยิงยวด

่

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๐
นายพีรพล ถินทิพย์

่

๖/๑๒/๒๕๓๓
กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๑
นายกรวัฒน์ สารศิริวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๒
นายปติวัฒน์ นำไหลทุ่ง

๑๓/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๓
นายยุทธนา ปญญาใจ

๒๙/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๔
นางศรัญญา เสียงดัง

๒๙/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๕
นางสาวเจริญศรี ศุภภะ

๓/๐๔/๒๕๒๗
กศน.อำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงกนกพร กาทองทุ่ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญคำชู

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงกมลวรรณ กันกา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงกรรวี ยะกะจาย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงกฤติยา วงศ์ศักดิสิทธิ

์ ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงกฤติยา สุขสนอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงกวินธิดา หวังสืบ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงกัญชรส อ่อนน้อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พานพบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๗ เด็กหญิงขวัญพักตร์จิรา
ปราบปราม

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายคณิศร คุณาคำ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายคมศักดิ

์

ภาโนมัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายคุณาธิป ไชยานนท์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายจักรี จองไพจิตรสกุล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ สร้อยแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงจิราพร เกษม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายฉัตรมงคล หงษ์ชัย

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงชนาพร ออมทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงญาณิศา อินกาสุข

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายณพัฒน์ คำนาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงณฤดี พรรณสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงณัชชา นุศล

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา เชียงแขก

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายณัฐชนน นันทะชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา พระพุทธ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายณัฐธนานนท์ ไชยวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ถนอมวารี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ พริบไหว

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายณัฐพนธ์ นาตัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายณัฐวุติ ถินสุข

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงทิพกฤตา สลักหล่าย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายธนกฤต ทาโปง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายธนดล หนองหล่าย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายธนภัทร วิใจคำ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงธนัญชนก ใจภักดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายธนโชติ ส่างกาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายธรรมสรณ์ เขือนสีอ่อน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงธัญชนก ฝกหัด

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงธัญนุช มัธยม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายธันยธรรศ กาทองทุ่ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายธีรพล สติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงธีริศรา จิตสัตยากุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงนภสร อินทุดม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายนวกิจ สุภมโน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงนวรัตน์ เขือนสอง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กชายนิธิอัทธ์ รัศมีเปยมแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงนุตรธิดา พิมพ์ภาค

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ใจกลม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายบุญญกิจ สมนาศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงบุญญากานต์

ปนัง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงบุญยิสา สการ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายบุณยธร ผาทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงปราณัสมา ฉลอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงปวิชญา จานแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงปุณฑริก หาญณรงค์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายปุรเชษฐ์ มุ้งทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงพชรภัทร ชูมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงพรชนัน จริงแล้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงพรทิพย์ สร้อยสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงพรนัชชา วัลลภัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายพลเอก สายยืด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงพัชราภา เทพกาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงพิชญา อินทรประดิษฐ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงพิยะดา ยุทธแสน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายพิษณุพงศ์ สบายสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงภรภัทร อินทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายภัทรพล อินนะใจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายภัทรภูมิ ใจหมืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายภาคิน จิรภัคพงค์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงภาณุมาศ แก้วพุฒ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงภิรัญญา ทานัด

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายภูรี รัตนวิมลชัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงมณีกานต์ ค่าทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงมาริสา นาทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายยศกร สายพาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงลลิลดา วังเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงวรัญญา สร้อยสังวาลย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ขันคำนันต๊ะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายวรินทร ปนทะธา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงวิศรุตา หนูบวช
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ผิวอ่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๘ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายศักรินทร์ ขวดแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายศิรวิทย์ บุญมาภิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายศิวกร นาเหมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายศิวกร เชือทอง

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายศุภชัย พอสม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงสวรส ธรรมคง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายสิรรัฐ กันยะมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ มูลเกษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ สารแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงสุณัฏฐา กาญจนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงสุปรียา อินต๊ะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงสุพัชญา มีของ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงสุพัชยา ถาวร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ตายัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงสุระภา ถนอมทรัพย์ทวี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ มาตรมนตรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงสุวิชญา ชืนดี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายอภิโชค เรือนคำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงอรกัญญา ธรรมเนียม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงอรวรา แย้มแขไข
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายเจษฎาพร ทิพย์ฝน

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายเศรษฐ์พล วันชัย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงเอือการย์

้

ดาวแดน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงกมลพรรณ สายสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงกฤษณพร เกิดมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายกฤษดา สีตือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชุ่มเชย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๗
เด็กหญิงกัญญาภัทร ศรีรักษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เลิศศิริโพธิกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงจิราลักษณ์ โกยทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายฉัตรดนัย เฉียงเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายชนกชนม์ เลิศศิลากุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายชนกันต์ เย็นใจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงชมพูนุท พลอยประดิษฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงชลิตา เทพจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๑๙ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงชัชฎาพร ศรีเจ้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายชัยรัตน์ โตมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายชิษณุพงษ์ ไลจินดา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สอาดทำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงณัฐณิฌา เหมืองหม้อ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บัตริยะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงณัฐนิชา จันลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายณัฐพล ยุทธแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายณัฐภัทร มหายศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เจริญยิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ชุ่มเชย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายทักษ์ดนัย ทาปญญา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายธนกฤต สีสะอาด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงธนัชชา รักประยูร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายธราเทพ อินทราทิพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงธัญธร เขียวคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายธัญวิชญ์ พหุสัจจธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ จิโนปง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายธีรธัช ดอกบัว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายธีรภัทร ทวียนต์เนรมิตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงนภัสสร ชมภูอิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

วงศ์ฉายา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายปวิช ดวงเงินสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายพงศ์วิชญ์ ปญญาพรวิจิตร์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงพัชร์ธรา อินยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีบุญยงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงพิชญาภัค ตุ่นอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายพิชิตชัย มุกเพ็ชร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายพิธิวัฒน์ กาทองทุ่ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายพิริยะ แมตเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงภรกัญญา ถินสุข

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แสนคำลือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงภานุมาศ มณีกาศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงภาวิณี ไม้โคกสูง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายภูริพัฒน์ เผ่าศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายยุทธภูมิ ถินสอน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงรภัสรดา อภิรักษ์วิสุทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ ตันมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายวชิรวิทย์ สาทรกิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายวัชรพงศ์ บ่อคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายวิศวะ วรรณา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงศมิษฐา เรือนคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายศุภกฤต หงษ์โต
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายสถาพร ไชยวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงสิรภัสสร ชืนบาน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายสิริศักดิ

์

บุญเปง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงสุคนธี พันธ์เดช

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงสุนทรี ทังสี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงสุพิชญา เขือนพันธ์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงสุรางคนา วรินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อ่อนน้อม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายอัครเดช สุราษฎร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๗ เด็กชายเจษฎาบดินทร์
วงศ์ดาว

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายเอกดนัย เอกอมต

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงแพรวา กันทะยศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายกษิดิศ แควชล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงกีรติยา คำนาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงขวัญชนก จันทรา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายจตุรภุช อินใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายชญานนท์ ทิพเนตร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงทิพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายชนัสถ์นันท์ พลาผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายชยณัฐ หงษ์หนึง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงชะมะนันท์ พรหมเมศร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้ววีระพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์มูล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงณัฐชนันท์ เขือนสี

่ ่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ม้าวิง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายณัฐภัทร ใจดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงดวงหทัย อินมาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๑ / ๑๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงทัศน์ธีรา วังแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงทิพย์อาภา บุญมีคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ฆ้องคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงธัชพร สมใจแสน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายธัญญ์ธวัช รัศมีเปยมแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงธีรกานต์ สืบสวน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงนนทินี สกุลอ๊อด
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงนภัสพร วังเชียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสร้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายนวพล เกียงหนุน

๋

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงนวรินทร์ เย็นจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงนันทิชา เขียวดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญช่วย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุนันต๊ะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงบุสรา คานน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงปภาอร สมศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงปยธิดา อุสาห์รัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายพชร อุตรพงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงพรนำทิพย์ ฤทธี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายพัสกร พวงคุ้มชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายพิทยุตม์ จงสมจิตต์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนน้อม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงค์ฉายา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วรินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงภควดี ม้าชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงภัทรมน นากิจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์หมืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายภาคภูมิ ทองมอญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงภาวิตรา โลกคำลือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายภาสกร สายทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ จิตต์บุญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายมรุพร ชนะจน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายมรุพล ชนะจน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงยศวดี วงค์อ่วน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงรุจิรา เจาะจง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๒ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายวิชยา ลังกะสูตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายศรัญู สุวรรณอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงศศิประภา พรหมวงศนันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายศุภกร ใฝฝน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายศุภกฤษ คำร้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายศุภสัณห์ แหวนเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงสุภัทรสรา อยู่เย็น
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงอนุสรา โพทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายอรรถกร สุธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงอรุโณทัย คำสวน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายอัทรพล สุวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงอาฑิตยา พิลาออน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงอารยา สารศิริวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงอินทร์ธีรา ธีรวงศ์ประภากุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายเชตุพล เชือวังคำ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายเทอดพงศ์ แสนพยุห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๖
เด็กหญิงเบญจาภรณ์ เกียงคำ

๋

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ชมเชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายโชติพัทธ์ ใจไว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วัดเมธังกราวาส  

พร ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายกุมภา แซ่ปง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงพรประภา ปาสูน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงสุรินทร กันทะเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แหยมแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงจิรประภา สุขเกษม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายฐาปกรณ์ เครือตุ้ย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงธนัชชา อินภิบาล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ใจหา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงอัษราภรณ์ แหยมแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงเปมิกา พรหมเสนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายเสถียรพงษ์ กันทะเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๐
นายคมสัน ธรรมสรางกูร

๒๖/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๑

นางทองหว่าน โลหะ
๑๔/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๒

นางสาวปริญญา โสภารัตนานันท์
๒๐/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๓

นางศิริลักษณ์ เกษม
๒๔/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๔

นางสังวาลย์ จำรัส
๑๓/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387)

วัดนาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วันแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยนิลวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงกัลยา เอมะสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงจิรัญญา อินภิชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ อุปถัมภ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายธนา สระทองรอด

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายธีรไนย อินต๊ะคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงนพจิรา ขัตธิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายนลธวัช ชืนสมบัติ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายปฏิภาณ ยาวิชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์นัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายปรเมศร์ กันหา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายพัทธนันท์ ลาภใหญ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงมัณฑิณีย์ ศรีสำราญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายวรโชติ ค้าไม้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายวิษณุ วงศารัตนศิลป

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงสุนันทา อินสา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงสุประวีณ์ สิทธิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กลางหนองแสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนธนู
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนตุ่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงกันยา ชมภูพเยาว์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ไชยสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงจุฑาลินี อินภิบาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงชญาดา ทิน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงชญานินทร์ นุนำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงชนากานต์ ปนลูน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ปอศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงชลธิชา คำปา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงชลธิชา จันใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงชัชรินทร์ อินใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงฐานิกา ต่ออินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายณัฐดนัย ท้าวบุญสูง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา หวังเกิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงณัฐนรี ไชยพรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๔ / ๑๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ นันตา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงถลัชนันท์ ขันแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงธารทิพย์ อินทร์รัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงนริศรา ศิริลักษณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงนันทิชา บุญมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงนาถลดา พิทักษ์นัยกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงปภัสสร มูลกอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เสนันตา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๓๙
เด็กหญิงพนิตานันท์ อินภิบาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สอนแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงภัคจิรา ภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายรัฐนนท์ รัตนชาคร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงวาสินี วงศ์แสนศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงสุธาสินี ต๊ะลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๕
เด็กหญิงอัจฉริยาพร พลอยสี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไชยบัวแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์ทอน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญยืน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงกฤตชญา ข่ายแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขหลอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๑

นางสาวชลนิภา ปูหล้า
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๒
เด็กหญิงปรมาวรรณ ใจจาน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงพัชรพร อุทธิยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงพิชญ์นรี คำลือ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๕

นางสาวกุลธิดา ยอดคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงพรรณิภา ปวงจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๗

นางสาววนิชชา ปญญาใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๘
นางสาวสุพรรณิการ์ ฉายาพัฒน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๕๙

นางสาวสุภัสสรา ต่ออิน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๐
นางสาวอรวรรยา แสนมะโน

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๑

นางสาวอิสรา มีฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๒

นางสาวกมลวรรณ ทาแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๓

นางสาวพรชนก แก้วทน
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๔

นางสาวภัทรีภรณ์ อูปแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๕

นางสาวรจนา อินต๊ะคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๖

นางสาวรวิวรรณ แก้วดำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๗

นางสาวเจนจิรา อาษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๘

นายพีรยุทธ การหมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๖๙
นางสาวอัจฉราภรณ์ อินธิ

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนลองวิทยา วัดศรีดอนคำ  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงกชกร คำใส

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดือนอุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๓
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ จันเต็ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายญาณวุฒิ กันทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๖
เด็กหญิงทิพสราวัลย์ จินวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายธนโชติ คำใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายธีรกานต์ ดวงคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร โค้ปน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายนรินทร์ธร เจริญศิริ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงนวภรณ์ พรมดวงศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายพัชรพล วงศ์ใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ วิมลศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายภานุกร เจริญศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ บัวมูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายวรากร มันเขตกิจ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายสมภพ สารหน่อแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายสราวุฒิ คำใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายอชิรวิชญ์ ดอนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายอัคคเดช ต๊ะเอ้ย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายกวี กันทะเขียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงขวัญชนก อินปอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงจีรนันท์ เจริญศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงชนิดา วงค์เรือน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายดนุพงษ์ ตาดอน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงทิฐิรัตต์ ติบอุด

๊

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายธนาทิวัฒน์ กวางปะละ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงธิวาภรณ์ ทองจุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายนที วงค์เรือน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๖ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายนพณัฐ งามหลาย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายนฤดล จังอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายนวพล จากน่าน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงพัชราภา กุณะสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงพิจิตรตรา กันทะวะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงพิชญา สุชีพพิชญกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายลือดี พิมเสน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงวรัญญา วาจาหวาน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กหญิงวิภาวิณี เจริญศิริ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มณีสา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์สว่าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงสุภรัตน์ แก้วมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงสุวัจนี อุตก๋า
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายอธิภัทร ตันติพิสิฐกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายธนวันต์ กันทะเขียว
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดาวกระจาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายธิติสรรค์ กันทะเขียว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ตาดอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงปาริตา กันทะเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงปยนุช เหล็กแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ ติบอุด

๊

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายภูวดล วัลลภัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ หมู่แก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายรฐนนท์ กันทะเขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงศุจินทรา มณีสา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายสมรักษ์ วงค์เรือน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงสุกานดา ใจบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงสุธารัตน์ อิงคะวาระ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงอิกษณา ติบอุด

๊

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายกฤติพงศ์ ปญญาสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงนวารินทร์ กึนคำ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายนัฐวุฒ เจริญศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงนิธิตา เจริญศิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงปริชาติ ศรวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๗ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สุทธสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายพีระพล ปนตา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๗
เด็กหญิงรุ่งทิวาพรรณ

วงค์เรือน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายอภิชาติ วงค์มุ่ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายภีรศักดิ

์

อินปอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายสุธิพล สาระณะพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายอภิชาติ นุมาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายอเนกชัย อุตส่าห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๓

นางสาวปณัฏฐา ปาม่วง
๑๗/๐๓/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๔

นางสาวศิริพร ยานการ
๑๔/๐๔/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านนำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วัดนำริน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงปุณยาพร ยศมืด
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) วัดบ้านปง  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงณัทสน ทาบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) วัดบ้านปง  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายทักษิณ สอนอุ่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) วัดบ้านปง  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงนัฐธิชา สถานอุ่น
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) วัดบ้านปง  

พร ๓๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงปณฑิตา ใจบุตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) วัดบ้านปง  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงพัชรพรรณ รัตนประภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) วัดบ้านปง  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงลักขณา เทพทองดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

วัดผามอก  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงสุธาสินี บุตรแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

วัดผามอก  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงคณภรณ์ ขันมะณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายชนาธิป แพนไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายณัฐนันท์ ขันมะณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายธนภัทร ขันทะบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงวริศรา วงค์ทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เชียงปน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๕๙

นายปย์มนัส ขันมณี

๒๖/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านแปน(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดต้าแปน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายณัฐกฤต ห้าวหาญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สมบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายภูวดล กองตา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กิติสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ ยอดคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๕

นางสาวภัทราวดี ปะละใจ
๒๘/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๖

นางสาวมัชฌิมา เมฆทับ
๐๖/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๗

นางวันนิภา กิติ
๑๕/๐๔/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๘

นายสง่า พุ่มพวง
๒๕/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

พร ๓๔๕๙/๔๔๖๙

นางสาวสิริณ เสนาธรรม
๐๘/๑๑/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านม่อน(ปญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)

วัดต้าม่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๘ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายจิตตินัย เทพคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงจีรติกา มูลสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ อินใจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงณภัสสร วงศ์แดง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ตาใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงธัญรดา อุดปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงธันยพร วรรณชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายนันทวัฒน์ อุดตุ้ย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงปริยฉัตร ธรรมรังษี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ พิพัฒน์คุณาพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีคำภา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงวรพรรณ จันซอ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายวรพรรณ ปญญาบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงอริศรา ณ เชียงใหม่
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ทองใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายคงวุฒิ เครืองผง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ กองจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงชลธิชา มะลิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายธนธรณ์ แก้วมาระวัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายธนพล เลาศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงบุษรินทร์ อิมใจ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายพัทธกานต์ กัญญะมี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๒
เด็กหญิงวริญญารักษ์ เปกษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงวริยา แพไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงวัลลภา ถาเปย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายกิตติชัย มีแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายจตุรณต์ อ้นจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงณัฐชนันท์ กองตา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงณัฐชริการ์ โพธิตา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายณัฐพล จอมภาปน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงธนิสร พิพัฒน์คุณาพร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงธันย์ชนก สุรัช

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงนฤมล ปญญาแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงปฏิมาพร สิงห์บุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงยุรฉัตร แก้วลือ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๒๙ / ๑๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เมือกเต็ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงวนิดา สุรินทร์ไชย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายวัชรพงษ์ สมแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ เชียงปน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กชายศรายุทธ บุญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายศุภณัฐ ยศดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายสัณห์ฤทัย ธิราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายสุทธิพร อินประดิษฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายอัสนี อัครชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายโชติชยุตม์ สัพโส
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายกฤตพงค์ ติสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายณัฐดนัย จอมภาปน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อ้นจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงปุณยนุช ปญญาแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สุขจิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญนิฉันท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงพีรยา ทิพย์นางรอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงลลิตา มิงมา

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จอมภาปน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายอาณัฐพงษ์ หงส์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายเกริกพล กาละวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๗
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ซองทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายเสกสรรค์ ยุสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายจิณณวัตร โพธิตา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนขัด

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายชินดนัย สุวรรณภูมิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงนลิน แน่นฟา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงพัตรพิมล พูคุ้ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายระพีพงษ์ ใจสุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงศิรินันท์ คำอู
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงสิตานัน ผัดหล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายสุเบสท์ ปนตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายไชยวุฒิ ธิฟู
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา สมแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๐ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายจารุกิตติ

์

ใจกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงณัฐพร คำเปก
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๒ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
เครือสาร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จอมภาปน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๔

นางสาวสุวิชญา กันฟู
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายอนุชา แสนเตชะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ แสนสมใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) วัดต้าเหล่า  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงกุสุมา ยอดคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงชลธิชา บุเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายธงไชย ศิริโสภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายธนกฤต บุตรแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ รุ่งรัตนรัศมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ จินดาฟอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายวีรพัฒน์ ตาใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายวีรพัฒน์ ภิวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงศศิธร ยศดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายอติชาติ แห่งพิษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายอัฏฐวุฒิ คำเฮียง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายจรูญ น้อยอุบล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายณัฐการณ์ เจริญศิริ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงทินพิกา ยศดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กชายยุทธกร สุขหลอ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๒

นางสาวขนิษฐา สักดี
๐๓/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๓

นางสาวพรชนก เรือนแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๔

นางสาวศิรินทิพย์ วงค์วาร
๐๘/๑๐/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดศรีวิสุทธาราม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงฉัทชนัน จินดาสถาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงชัญญานุช อักษรเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงณภัทร แก้วเกียง

๋

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายธนพล ถาเต็ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงนริศรา ไชยบัวแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงนัทธิดา อุดทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เจียมใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายพงศกร ค้าไม้
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายพรรษา สิงห์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์พรหม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายสรยุทธ สายใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุริน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๗
เด็กหญิงกษมาวรรณ พรมโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยิงหาญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายนทีธร นิลกำแหง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายนวพล นะเจ๊ะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายวรพล สืบต่างใจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายอนุวัตร คำก้อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)

วัดดอนมูล  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายกฤษณะ มีชำนาญ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายคุณากร เขือนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จาอาบาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ ขำภาษี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ อินต๊ะวัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ใจคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายนราวิชญ์ ชุมภูหมุด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายนิธิกร ลำเต็ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายปริญญา มาแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ กันทาสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายรัฐพล ใจจาน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายศุภณัฐ บุญส่ง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายสิทธินนท์ วงษ์สุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายเอกราช เมืองฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงกชกร กันอินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ธินวล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ตาอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายจักราช จักรเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงจันทวรรณ จำปาใด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ แจ้น้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ปนตุ่น

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายชินวัฒน์ ตันริน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายณัฐกมล แดงมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายณัฐพล ปนตุ่น

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กหญิงธิติกานต์ กันทิยะคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงนิตา คำเปยง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๒ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงวริศรา ถาภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายวัชรพล ติบมา

๊

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายอนุวัจน์ เอ้ยวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายชนวีร์ กันทาสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงธันย์ชนก วงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายนันทพงศ์ รินตัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายปการนันท์ อิสสะอาด
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายรัตติพงษ์ ถาเรือน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายวิวัช เหล็กแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา อินใจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายอัยการ แสงดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงเวธนี ชุ่มบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

วัดนาตุ้ม  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกยแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายดนัย ปญญาปลิว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

ฝนแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงธันย์ชนก พรมสากัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายธาดา จองนันตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตาบัว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายนทีพัทธ์ ฝนแบน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายพิทักษ์ มะโนหล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงมัชฌิมา จันใสย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายยุทธนากร ยอดเปง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายยุทธิไกร จรรยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ มะโนเกียง

๋

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญส่ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายศิริโชค อ่อนตา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เครือยศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายสันติภาพ อุดแบน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายอดิศร สมเปง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายอนุพงษ์ ใจปอ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กชายเตชินท์ อินจินดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงโสภิดา วงค์เรียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๒

นายทักษิณ มัตตาชาลีย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงอณัญญา ชืนสมบัติ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ คิดถูก
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๓ / ๑๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายธวัชชัย ติเรียน
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

วัดบุญเย็น  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปนสอน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงจิราภา คำจันทา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงชัญญานุช บุญทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงดารินทร์ แซ่โห
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายตระการ ด่านนอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ค้าไม้
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงค์ตะวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงปริยาภัทร เต้าเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงอนุธิดา นิสี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายเด่นดนัย ปญญาไว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงชเนตตี สิงห์สุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงดวงหทัย จินะปน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายธนพนธ์ วิโจทุจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงธัญจิรา ใจติบ

๊

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายนันธ์ธฤทธิ

์

อินจินดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เทศพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ด่านนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายอนุชา มะนุ่น
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงอรจิรา เขียวพรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายเจษฎาวุฒิ เชือใหญ่

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงเปรมฤทัย สุทธเอ้ย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงเปรมหทัย สุทธเอ้ย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายกฤตพจน์ บุญส่ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงจันทวรรณ จินะปน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กชายธวัชชัย พิกาจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงนภัสสร สุทธเอ้ย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงนำฝน พิชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ต้นศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนกลางโรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายสุตนันท์ ไชยชนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายเฉลิมพงศ์ สายสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทรัพย์พร้อม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดรัก

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายชัยชาญ ยิงเชิดดี

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๔ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๐ เด็กหญิงบุษบามินตรา
ปญญาไว

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายปฏิภาน ถึกสถิตย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงพรไพลิน ร้อยอยู่
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงภัทราพร หงษ์บินโบก
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงภาวิณีย์ สุภาแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ จินะปน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายสิทธิพร หม่องคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายอันวาร์ สุภาแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายภูนเรศ ขุนสร่าง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

วัดแม่ปาน  

พร ๓๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายธนากร ถือนิล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายนาคร อินติบ

๊

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายรพีภัทร ทองมนต์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงวรัมพร วิจิตรขจี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงสโรชา วันชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เชือเสือ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงชลิตา กาศสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายญาณโชติ คงดิษฐ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายธนกฤต สุภาพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงธัญญารักษ์ ศรัทธาบุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

วันมหาใจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายนฤดล ถือนิล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงนัทริการ แก้วรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายนิธิกร กำนาด

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงปยธิดา นิลโท

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายปยะพันธิ

์

เวียงโอสถ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายพงศภร สมสิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ถุงแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงวรรณนิสา เศวกพันธุ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กชายวีรชัย กาอ้วน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงอัญชิสา แสงสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กชายกรกช ถือนิล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประมูลสิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ประมูลสิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายกิติพันธ์ ทาโสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงกุลนารี ขวานอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๕ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายจิราเมธ ไชยเทศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนกันทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายธนพงษ์ แก้วน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร สมสิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายนรภัทร จักรแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เหนียวแน่น

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงปวีณา ประมูลสิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายพงศกร ชัชวาลย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๓
เด็กชายพรหมบัญชา ปวงวัฒนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายพิชิตชัย ถือนิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ รัตนกันทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ครองราษฎร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายภิญโญ ช่วยพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงวิสาข์ บุญมาก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายศรราม งามสวย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงศลิษา สุภาพ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สนิท
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายสุพวิชญ์ คำหมืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงสุวิสตา จันทร์เสนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายอนุชา มาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงแก้วมณี โสรัจพงศ์เกษม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายกิตติพงศ์ คำเหลือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงจันธิมา แกมกล้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายนันทนัช ทิพย์สุทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงปวริศา วรรณศิลปน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายจงรักษ์ โชติเวทย์อนุกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จันทร์เสนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงชรินดา นาแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายนพดล วงค์สกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ มณีวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายวีระพงศ์ พืนดี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายสุจิตรา เสียงดัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา คำพรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ กาศติยะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงกานติมา รัตนกันทา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๖ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงชนิกา ชัยชนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายธณวัฒ กาศเกษม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงนิศานาถ เวียงโอสถ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายรัตนพงศ์ แฝงเมืองคุก
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชาญหมืนไวย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ติบฟู
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายเอกมงคล จักรแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๗

นางสุพรรษา พงศ์สัมพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๘

นางสาวเบญจมาศ ปลาเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๕๙

นางสาวบุษยา วิวุฒิ
๓๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๐
นายปริวัฒน์ มีเดช

๑๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๑

นางวาสนา จินดาสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๒

นางสุบิน ศรีผ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๓

นางแสงเดือน สังสอน

่

๒๔/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านแม่จัวะ

๊

วัดชัยเขต  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงชนากานต์ ปญญาดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชาวเวียงจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายธนภัทร สิทธิดา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายวรากร มังคราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงเกศกนก วงวุฒ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงเขมิกา เธียรสุข
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายกันต์กวี กันจะนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงนภัสกร แก่นเรณู

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงรัญชิดา ติยะกว้าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายราชัญ ทองเชือ

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คนงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายนราวุธ ปานจักร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายนันท์ธร เมรุวัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ สุขใส
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายพงศกร พลอยอยู่
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายวรากร สินทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงวีนัสญา กันจะนะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงอภิชญา คำลือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงอามาริสา ฝกหัด
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายกันตินันท์ บุตรปน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๗ / ๑๔๕

้
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พร ๓๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงขวัญสุดา ทรัพย์มามูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายณภัทร สักทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พูนพิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงภาณุมาศ อุตส่าห์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ จินดาพล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงเนตรนภา โปร่งใจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงกณิกนันต์ แสงสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ กันทะวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงสุจิรา สุภิรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุระคะใน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายเจษฎา วงศ์สาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงแพรวา เพียรธัญญกรณ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากปาน วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงธนัชชา ภัยห่าง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเคาะ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงพรนภัส จิตคง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเคาะ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงพิมชนก วงค์แก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเคาะ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายสุทธญาณ์ กอบกำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเคาะ วัดพงปาหวาย  

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงกุลภัทร์ เกียงจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายขวัญชัย วงค์สา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ อินดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา วงค์ปนตา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายชญานนท์ เทียนทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กหญิงชนัญชิดา แข่งขัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงชนัญญา วันโล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงชนิกานต์ จิตสัตยากุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ภูมิดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ หล้าเต็ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา ช่างฝน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ แสนอินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงฐิติมา ทองคงอยู่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มาดอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายณัชพล แก่นจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงณัฎฐวาณี นามสว่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงณัฐการุณ พลพุฒ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายณัฐวัตร เพ็งสว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๘ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กหญิงทิฆัมพร หาญเมืองใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงธนัชพร ต๊ะดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายธนารักษ์ สายแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงธวัลพร เวียงนาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงธัญสุดา สะละกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายนัทธวัฒน์ จันศรีแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายประทีป เทพสาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายปุณณวัชญ์ คำน้อย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สร้างนานอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๒๙
เด็กหญิงพลอยตะวัน ท้าวบุญญาภินิกุล ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงพัชรพร โม้ปอ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายภัทรวรรธน์ อินทรมงคล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายภาณุมาศ หิงคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงภาวิดา ใจสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายภูตะวัน ทาจี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมศิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงมีนา อินต๊ะยศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายรัฐนันท์ วิใจยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงรุจจิรา ตาแว่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงลีลาวดี จันทรผูกพันธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงวรรณรดา ส่างแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงวิศรุตา ก๋าติบ

๊

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายวีรพัฒน์ หอมสวย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายวุฒิชัย สุภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ ทองคำกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงสวิตตา ถาหล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงสาวิตรี กองมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ คำแปง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายอัครวีระ ทำผง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงอโนชา วิชิตะกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปาคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๑ เด็กหญิงเขมปภาภรณ์
ต๊ะมะนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา อุทธา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายเอกราช เงินจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายไตรภพ เกษมวัฒนกิจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๓๙ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือวงค์ก๋า
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ลุงจา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายคณัสนันท์ สีสา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงจิรัชญา ว.ประดิษฐ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงจุฑามณี กันจัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงชนากานต์ อินทนิล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ปญญาชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายชวัลวิทย์ จันทรณิธานศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ หวังดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ต๊ะสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายณฐนนท์ แสงทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายณทชัย จันตะมะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงค์พิบูลย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายณัฐภัทร คำเรือน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายณัฐภัทร เรืองศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงณัฐริกา บำรุงราษฎร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงตวงรัตน์ ยอดเมฆาวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายธนกฤต คำวัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายธนภูมิ ธูปหอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงธนัชชา ใจใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วุฒยากร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชูเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงธันยภรณ์ ย๊ะหมืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงนิตยา วังน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายนิติกานต์ ไชยขันแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงนิราวัลย์ สุขพอ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายนิรุตม์ แก้วปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงบุษบา ใจญา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายปณิธาน ตันตือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงปทิตตา จักรเคลือน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงปรียากร กองสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงปนมณี หล้ามา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงพรกนก วางหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๘
เด็กหญิงพรรณฑิการ์ สารสุ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงพัณณิตา แสงสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๔๐ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายพิชชากร แก้วกามูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ คำหวัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายภูบดินทร์ วงศ์แก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายภูมิภัทร แหยมแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายมงคลศักดิ

์

จันทร์ดวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์คำวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงมสฤณา ติบมา

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายรชต ถาหล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงรพิณทอง วงศ์แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงรัมภ์รดา วงค์ปนตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายลิขิต พลเยียม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงวรณัน ตาสา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กชายวรเมธ ลุงหิง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายวรเมธ เฮงษฎีกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ การินตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงศิริอรุณ สมเอ้ย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงศิวาพร ตาสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ ปอเปง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายสิรวิชญ์ ใจปอ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา กันทะหล้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ นาคสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงสโรชา อินต๊ะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายอภิรัช ดอนสมจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงอรประไพ ตองแหว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงอรวรา สุระบัตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงเจตศุภา อินตานำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงกนกจันทร์ ลุงหิง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ โนกา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุทะนันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟองสี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ หล้าดอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงกัลยา วงค์เรือน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายกัสกร หล้าดอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๔
เด็กหญิงกาญจน์หทัย ขันแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๔๑ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายก้องภพ ขันคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงขวัญชนก เดชมงคลวัฒนา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงขวัญศิริ สนใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงจินัฐตา วงค์ทาเหลือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงจินัฐตี วงค์ทาเหลือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ รอบโลก

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายชนน แข่งขัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงณัชชา อนุโลม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา มาดอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เขียวติบ

๊

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ วิใจยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายณัฐวัตร ปาคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ท้าวปง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงตรัยรัตน์ เกษมวัฒนกิจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ตันผัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายธนาทร จันตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายธวัชชัย เกียงหล้า

๋

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายธัญศิษฐ์ กิตติกรประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงธัญสมร บุญรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายนพธีรา มีราศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงนภัสสร สูงคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กชายปฏิพล ภาษี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงปวริศรา หม่องอินต๊ะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายพีรณัฐ ติบหล้า

๊

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายพุฒกานต์ ก๋าติบ

๊

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายพุฒิเมธ คนธรรพ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี ปาคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายภูมิ กองลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายภูริภัทร หมุดปน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายยศวรุตม์ ชืนสมบัติ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงวนัชพร คำเปยง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงวนัชพร ภูวงศา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายวรัญู คำสม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายสุรวิชญ์ อนุวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงอติพร ติบแก้ว

๊

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๔๒ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายอนันตยศ สายหยุด

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายอนุภัทร ไชยมงคล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงอภิญญา แสนปาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงอัญมณี ตาสา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายอัทรินทร์ แสงแก่
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายเฉลิมพล ตันโน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายเดชาวัต อ้วนเปย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

วัดสัมฤทธิบุญ

์

 

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงกาญจนา แสงธง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงวารินทร์ อินมาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายอนันตชัย บางสี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจนทวีวุฒิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ มีรส
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงชาลิสา ปญจะศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ รักวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ รังสิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ มีเสาเรือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายธนกฤต เวียงยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปนดิ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายธิติ น้องรัก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายนพเก้า เวชพรหมพิทักษ์ ๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายนวพล คำซุ้ย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายนิพพิชฌน์ ทองติบ

๊

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายบูรชิต มาน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายประสิทธิ

์

แก้วกุณา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายปญญากร คำปนตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายพีรวัส ฟองอ่อน
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงรชดา พรินทรากูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายรพีภัทร การัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายวรพล เขียวจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ มหาสงคราม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงศิรินันท์ เตจาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงศิรินารถ เตจาคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายศุภดิตถ์ พรหมรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายสราวุฒิ สุนันสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดแพร่  ๑๔๓ / ๑๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชืนดี

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา หัสเดชะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๗
เด็กหญิงสุวรรณชาติ มีรส

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายอดิเทพ ดาวหาญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ใจมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงณัฐฑริกา รังสิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงดุษยา วิจารย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายธนิสร เวียงยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงธัฏภรณ์ ใช้ประทุม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงนำฝน มีโคตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงรจนา มิจะติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายวรวุฒิ เข็มเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายวิธวินท์ นาอิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงศิริประภา ผสมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงสิริอาภา ธิมาเกตุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายภูวดล ทองสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร วัดอ้อยหลวง  

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายวรเดช เขือนสอง

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงวิรัญชนา ฝาเรือนดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่แคม วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงอาริยา ใจตัง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แคม วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงจารุรัชนี เขือนพันธ์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แคม วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ แอบแฝง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงนริสรา พาที

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายนันทพงศ์ นันกต

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายปารเมศ หนองกาวี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา สวนเขือน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงภูริชญา เขือนเก้า

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายอภิธน สูงศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายวิศวธร ข่มอาวุธ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

พร ๓๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายทักษ์ดนัย โปงทราย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พร ๓๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายธนพนธ์ นวนหงส์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนเขือน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

่

วัดถินใน

่

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมราชานุวัตร)

เจ้าคณะภาค ๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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