
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑,๗๒๒ คน ขาดสอบ ๑๖๕ คน คงสอบ ๑,๕๕๗ คน สอบได้ ๑,๓๖๓ คน สอบตก ๑๙๔ คน (๘๗.๕๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๑
นายเกษม เพ็งปาแต้ว

๐๓/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๒
นายสมาน พันธ์แสดง

๑๑/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๓
นายกิตติพงษ์ นุชนาคา

๐๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๔
นายสิริยนต์ ศรีเอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๕
นายณัฐพงศ์ นกแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๖
นายวัชรชัย ประเสริฐสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๗
นายธนพน บุตรชา

๒๕/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๘
นายศรชัย เชยทอง

๐๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๐๙
นายสุพล เพิมขัวจำ

่

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๐
นายจรัญ ขัดสี

๑๔/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๑
นายเอกพล อยู่ทิม

๐๓/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๒
นายณัฐพงษ์ อุบลโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๓
นายพิทักษ์พงษ์ รอดจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๔
นายกฤษฎา แก้วจ้อน

๐๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๕
นายยงค์ โพธิแปลง

์

๒๔/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๖
นายพงษ์ศิษฐ์ ดิษฐรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๗
นายสัญญา มาพัวะ

๊

๒๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๘
นายกรกช แช่งเพ็ญแข

๐๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๑๙
นายสุริโย แข็งบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๐
นางสาวเปรมจิต ปานเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๑
นางสาวนงนุช นาคะเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๒
นางสาวพัชรี พันธ์ภักดี

๒๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๓
นางธิดาวรรณ กันแสง

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๔
นางศิริวิลัย ภู่คง

๑๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๕
นางสาวอรอุมา อำคง

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๖
นางสาวเด่นสุดา เสือเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๗
นางเสาวนีย์ บุญเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๘
นางสาวรุจิวรรณ เข็มผง

๑๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๒๙
นางสาวกิงฟา

่

แว่นฟา
๐๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายจารุเดช พระฝาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายนพรัตน์ สีสุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายภูวดล เอียมคล้าย

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายเสริมศักดิ

์

สุทหลวง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายสิทธิกร กุดแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายภาณูพงศ์ หอมหวาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายวรินทร แพรเนียม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายชนะพล เพียโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายนาวิน คงเอม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายชัยวัฒน์ พุ่มหมัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายพิพัฒน์ แซ่อัง

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ กาวิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงสนธินี จันทร์เทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงชนัญธิดา ปติยนต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่จิว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุกันยา จันทร์วิไล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงชมพูนุท สายยุด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงปนัสยา มหาฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงดวงกมล สุขแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงพุทธรักษ์ แก้ววิชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงกานติมา รุ่งเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงชนกานต์ วงค์ภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงคณิตา ชมภู

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายอดิศร ขันเอีย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายธนกร ภูมิประเทศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รุ่งศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์แปน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายสิทธา ทรัพย์รอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายพชรพล กางเกือ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายพิเชฐ ทองมีศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายอนวัฒน์ กลับน่วม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายฐิติพร ชุ่มเย็น

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายพีระพงษ์ พึงจาบ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายรภัทรธรณ์ บุญคงทน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์สว่าง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุพรรณี กุลศิริ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงสิริวรรณ บุญรอด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงนันธิดา กูลไข

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงสมฤดี สร้อยสุดสวาท

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงธันนิดา จีนอยู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงพรนภา เพ็ชรจอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงณฐพร มณีรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงปยธิดา จันทร์กวี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุชาวดี สุขหอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงโชติกา ปนดอกแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงพลอยชมภู เชียงสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงนลพรรณ สีแดง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงเบญจภรณ์ บัวหงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายบูรพา สุวรรณประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายถิรวัฒน์ มีบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายชนะชัย สังข์ยา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายวรากร สักการะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายศฐวรรษ รังษีรุ่งเรือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายพิชัย สังฆพร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายชัชพิสิฐ โลกเลือง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายนวพล จันศิริโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายพัชรพล ทองศรีอ้น

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายภูรี เส้นเกษ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงวิลาสินี ขำสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงนราพร สุธารักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงจิดาภา สุ่มยง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงสุจิรา นนทิตบุตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๒ เด็กหญิงสุขพรรณษา ทับเกษม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงปาริชาติ เปาสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงสวรรยา เพ็ชรคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงอทิตยา ส.สุขกฤต

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงฐานิต เพ็ชรเอียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ถือแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงชนินพร อ่องอ้น

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยีคำมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงรสธร วิรุฬห์ภูติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธีรวัฒน์ เทศเกตุ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายปริพัฒน์ เอืออรุณ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายณรากรณ์ เขียวอำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายชินวัตร เพียโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายพงศภัค คงศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายเดชดนัย ชัยมงคล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายวชิรกานต์ พาสุริยันต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายปฏิภาณ ปญญานวล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายอิทธิพล ทาขุน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายณัฐภูมิ ม่านสืบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายคมสันต์ คำแร่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ขำภู่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงวรรณวลี ขวัญอ่อน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงอริสา ปนดอกแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงลักษณ์ชนก ต่ายทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงเมริกา โพธิรอด

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงชนาธิป คล้ายชม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่บ้านคลอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๐
นางสาวบงกช ศิลปศิริ

๐๗/๐๙/๒๕๑๐
วัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายธีรภัทร สีหะอำไพ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายชัยรัตน์ มาวุฒิ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายณนุพล พัดทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธนันชัย ใจคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายนิธิกร จำปา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายปยพัทธ์ บุญผ่อง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายมาโนช คล้ายมูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายวรากร มีสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายศรัณยู ชอบธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงทิพย์จุฑา สิงห์ลอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงนำฝน จีวัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงพิมพ์มณี มะตัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงอัมธิกา นำคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายสรณัย แพงมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ปญญาศักดิชัย

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณนุกรณ์ พัดทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายณัฐนนท์ คำบุญเรือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๘
นายปติ พิมราช

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายภูวารินทร์ พรมโต

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายวรรณพงษ์ มากคล้าย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายวัชระ ตันดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายอนุวัฒน์ จีนย้าย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงภัทรศรี สมสมัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายกนธี จันทรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายจิรเมธ ยิมเจริญ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายณัฐกร จันทะนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงจิรภรณ์ แสงสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงทิพากร ทัพบุรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายขันติชัย ทิจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

วงษ์ภักดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงฟาพราว เพชรต่าย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธนกฤต ภู่ทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงฐิติพร ลาวแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธรรมสรณ์ มันแย้ม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายธเนศร์ ศรีคำทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงรัฐสภา เปาเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงมรกต เกตุทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๘ เด็กหญิงปรางค์บารมี ออนสี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายธันวา อินตาเพชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายทรงพรรณ หมืนกล้า

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายมงคล มะตัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจิราวรรณ อยู่ยืน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายพาทิศ บัวหลวง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ จ่าทองคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายอตินันท์ แก้ววิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ตันบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายธนากร สังไทย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงพรรณพร บุญอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงนรินทร์ คำคุ้ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายวัชรศักดิ

์

เข็มเพ็ชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ ศิขินารัมย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายธนวัติ โค้ศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงวีรวรรณ รอดพ้น

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงณิชารีย์ วงษ์วิลัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธีร์จุฑา จันทินทรางกูร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงบานชืน

่

อินบัว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงบุญธิดา มีกำปะนาท

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แย้มทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายฤทธิชัย นาลอยพงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายศิลาภัทร เกิดก่อวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายสรายุทธ นาคถมยา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายธนัช แว่นคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายสุรวิทย์ ฟกแฟง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายนภัทร เนตรจำนงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายปกาศิต ใจเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายรัฐภูมิ จงแพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายธนะพัฒน์ สวนสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายภัทราวุฒิ อรุณเขต

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายอานัส นิลปทย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายเจษฎาพร สุริยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายนครินทร์ สิทธิเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงนิตยา อักษรไทย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ข้องนอก

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงกลุสุมา พรมโสภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงณัฐกมล ยิมสว่างแก้ว

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงไปรยา จันทร์ฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงวิจิตรา วันมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงสายฝน พลพิพัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ กุนอุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงวริศรา ชวนสินธุ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงอรวี พิมพา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงทิตญา นาคโต

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุธาสินี เพ็งถา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงชิดชนก จันทะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงอชิรญา ชาญกสิกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงพรรณปพร เดชอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุนิสา อ่อนจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงพูลทรัพย์ อ่อนสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสิรินทร์ยา วิชายะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายวรรณศักดิ

์

กุลพรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายศุภากร แก้วพวงใหม่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายธีรเดช สังฆราม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธีรพล จันทร์แก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายธนธัช นิลกำเนิด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายชนธนาวัชต์ รู้หลัก

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธวัชชัย ทาแท้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายอนันดา เอือจิรกาล

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายกิตติเดชา ศรีสกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายนัทธพงค์ เพ็ชร์เมือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายสัญลักษณ์ อินทรีย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

เชียงบุญญะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายเสถียรพงษ์ ตาปลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงกัลยกร เจริญอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงจิดาภา สวัสดิพันธ์

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

ศรีเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ นะบาล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงเฟองลดา คำสอน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุชานาถ สายประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงอาจริยา ปนกิติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงเจลิดาวรรณ โตศิริ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชนม์นิภา เดชโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดำรงค์กุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงวรรฐกานต์ ชัยวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงอลิสรา ผดุงบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงปณิดา ทัพจ่าย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงประพัทธ์ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงยุพาภรณ์ อุพัยสอน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสิริภรณ์ ตะโค้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงอมิตรา ประสงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงชนิตา เจริญอ้น

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงพัชริดา รุ่งพรหมมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอนันญา จำปาจีน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายศุภกร ท้าวทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายวาสนา แก้ววิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายจิราพัชร ล่องลอย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายภควัฒน์ เชือณรงค์

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายสิทธินนท์ เพ็ชรจุ้ย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายรนกร ญาณกาญจน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ ยิมพรม

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายตะวัน เหมือยวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายพนมกร พลพิพัฒน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธีรภัทร เหล็กแจ้ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงจิดาภา ทรัพย์ประทุม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงปยาพัชร พวนศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญอ้น

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา พุทธิมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงอรปรียา แสงเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงจิตรวรรณ วงษ์วิลัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงพัชราภา ชำนาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงภัทราวดี ทองแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงรินทร์นภา รัตนสากล

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงญานิศา กอกชัยยา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงณรรทพร ตังวงค์วิริยะ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงปพิชญา ทองแต้ม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงศิริวิมล โม่งเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงภคพร สมสอาด

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงชนากานต์ เขียวสด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวีรดา ศรีรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงณฤดี มาละวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงทองทวี หาญมล

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สีหอมไชย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงดรุณี ทิพย์ด้วง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงพาขวัญ อวยชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายศรัณย์พร บุญงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงอินทิรา กลัดงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แตงคง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอนุสรณ์ สอนทิม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร วัดธรรมาธิปไตย  

อต ๓๖๖๐/๐๒๗๙
นายประเดิม นินเปา

๒๔/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๐
นางสาวธนภร ตรีวิเศษ

๒๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรพาณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายธีรภัทร เทพทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวัชรพงษ์ โมรารักษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายศตายุ นวนพี

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายเดชาวัต นันทะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นจิตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายสิทธิชัย รุ่งมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายธีรนัย ดีนิล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายกฤษติพงษ์ นาดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๐ เด็กชายกิตติประพันธ์
เอียมสอาด

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายสิรพัฒน์ ทิพย์แก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายอัศฎาวุฒิ นุชงิวงาม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายเชาวพิพรรธ ปนลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายภานุเดช คงต่อ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ มันเหม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายณัฐพล แก้วโมลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายอนุรักษ์ เทียมเลิศ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายฐิติกร บัวแจ้ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิเนตร

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายรภีภัทร ต๊ะปญญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายกฤษชกาญจ์ อินเมือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ อินทะนะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายชนินทร์ ภู่มอญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายศุภณัฐ เคหัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙ / ๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายทวีรัฐ บุญรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายพีรพงค์ พิยาพร้าว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายเพรียวพันธ์ พลพิพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายเฉลิมชัย เอียมมี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายตรีทศ รักษ์ชน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายไชยเชษฐ์ คงนิล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายเชิดเกียรติ จันเทวี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายนวพล มาเม้า

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ยาวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายพชรพล วงษ์เปยม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายกิตจา สิทธิหล่อ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายปรัชญา อักขระจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายเตชิษฐ์ เชียงรส

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายกิตติคุณ บุญราศี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายทิวาศักดิ

์

ตุ้มเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายประภูกฤต คำพุฒ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายยศพนธ์ กันทะรส

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกุลนันท์ โชติฤทธิวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกุลญา ไพรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงศิริวิมล รุจิเรข

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงณัฐริกา กาบแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงปณิดา น้อยบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงณริษา เนตรจ๋อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พวงเพ็ชร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงนรมน เจนกระบวน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ คำตา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงปยธิดา มีมาระ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงนันทวดี คล้ายสมบูรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงเกษรา บุญจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พุ่มปญญา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงกันยา เกลียงจันทร์

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงปทมา ปนแก้วศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงญาณิศา วิจิตรกุล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงวรัญญา ทองเชือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชมพูนุช อินชูรันต์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงอรณิชา ถาแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงกุลสตรี บุญไหว้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงมลฑกาล ดวงแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิราพรรณ แก้วนรินทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอรณิดา ถาแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงศิริวรรณ โอบอ้อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงอินทิรา หนูชัยแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงศิรินิล มาจันทร์แสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุพรรษา เลียงไกรลาศ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงณัฐญาดา ศรีรักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงจิรประภา ดอกไม้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงชลิตาพร พานชมภู

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงธนภรณ์ พัดเทพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงเบญจรัศม์ มโนรถวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงต้นข้าว อุ่นคำปา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายธนวัชร์ มีเกษร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงกนกทิพย์ บุญประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายโศภณ พรบัญชานนท์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงญาณิศา สุขมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายธีรเทพ แก้วกระจ่าง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงญาดา จีนอนันต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงสุพรรณิกา สว่างโรจน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายเมธากรณ์ ธุระ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายปยะพงษ์ คล้ายชม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายเปนไท เพ็งวัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายสรวิชญ์ พิพิธกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายกิตติพศ เนียมเปย

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายจิณณวัตร บุญเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ กิจงาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายเจษฎากร ใสนวล

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายธนดล กาศอนันต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายธีรภัทร ขวัญมุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายรังสิมันตุ์ เรืองเดช

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายวายุ วอนเจียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวรรณพัตต์ เกิดก่อวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๑ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุวรรณี สมศักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงปยะฉัตร ยิมยันยงค์

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ แสงไทย

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายปกปอง ทะนุการ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปราจักร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปรีกราน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสุทธิภัทร พิภพหอม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงชลธิชา เกตุสุววรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขจิตร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงศรัญญา คงคีพ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายทินพันธ์ บุตรกินรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายสุรพัศสิริ อินทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธนากร จันทร์เส็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายภูวเนตร กรองวังใน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายญาณพัฒน์ วันแดง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพุฒิพงค์ ลือเฟอง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอนุชา แก้วเปย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพัทธดนย์ เหรียญเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงนุชนารถ ศรีพิทักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพรวารี ขำรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายชานนท์ ใยแก่นจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายทนุศักดิ

์

เทศคลัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงวจีชนก แร่กุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายกษาปณ์ ทับแฟง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายธนพัต แตงสุวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอัญชลี แตงสุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายวธัญสิงหา ทองนวม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายฐิติพนธ์ มันแย้ม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายธานทอง กรุตไคร้ธัญสิริ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายปองพล ตะสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายชลกานต์ แก่งอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายสันติภาพ ศิริวัฒน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ปุนปน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายวิญู อ้นอิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ยาท้วม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายจุลภัทร น้อยนามบุญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายสิทธิชัย สิงห์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายบรเพชร จิระมณีมัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงศิริภรณ์ สินรวม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ คัมภีรานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายวรวุฒิ อยู่นุช

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายนววิช จารุชาต

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายพนธกร ติบใจ

๊

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายธงชัย ภูมิประเทศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายรามิล คลังคง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายกฤตพล อำเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายปยะพงษ์ บัวหลาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายวัชรพงษ์ ต่อสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวัชรากร นาฬเก

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงจีรวรรณ มายรรยงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงธัญภร อิมเอิบ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายธนบูรณ์ สังข์อินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายมานพ พ่วงบ้านแพน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ ต่ายลำยงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงณัฎธิญา ใคร้คง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงจิรประภา เทียงตรง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายรังสิยานนท์ บุตรเจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินโพธิ

์

วัดเนินโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายวรเมธ แดงสูงเนิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินโพธิ

์

วัดเนินโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงนำฝน เจริญลาภ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินโพธิ

์

วัดเนินโพธิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงวริยา พึงสาย

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงรันย์ชนก สายสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพิมลัดดา บุญแส

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงอัญชริยา มาลีพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายเตชภณ หอมสะอาด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายบวรพจน์ ตันเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายเกรียงไกร ไวคง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๒
นางสาวการชรีย์ เกษมชลธาร

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๓
นางสาวปพิชยา สุรินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๔
นายวชิรวิทย์ อยู่เย็น

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดหมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๕
นางสาวอรอุมา วันจิว

๋

๑๔/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงนภัสรา เกตุโพ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงฉัตรกมล อ่องอิม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายแสนคม บุญอ้น

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายฌัฐพล ขวัญเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายวิษณุ ชูรักษา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มากมี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงนวรัตน์ ฉิมมาลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงเนตรนภา สุดสวาท

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายนภดล จันทร์เส็ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธีรนันท์ วิไลลอย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายชนาภัทร ไชยโย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายสิทธิชัย อินทร

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงเบญจมาศ ดวงปุม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงเพชรลดา หาญมนต์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงกชกร มาท้ายนำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงกวินทิพย์ อร่ามรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ จินดาประทุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายชวกิจ ศิริวัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายสุรชัย โตยิง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายพีรภัทร ขำแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายไอศูรย์ นาคโต

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ หาญมนต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงปารณีย์ อักษรไชย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวุฒิชัย น้อยหัวหาด

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายอนุกัน รัตนสากล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงอังศุมาลี ม่วงเลียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายมูซา เจริญรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายกฤษดา สิทธิชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายอภิชาติ ขุมเงิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายชัชพิมุข เมฆกล่อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายภูรินทร์ มาดขาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงวรรณธนา คงนิล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงศิราภรณ์ สิทธิชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวรัชยา ทีปะปาล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงธัญธิตา พรมต่อม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายวรเมธ เพ็ชรสิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายอภิรักษ์ พนัสเจริญศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายธนากร แตงริด

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายธนชัย กลำศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายธนากร จันคง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายสุรเกียรติ กิงเปง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายพงศกร ผลพงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์แก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายปกรณ์ ปวนนวล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายคมกริช แสนเกียง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนภัสสร มาใกล้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอุมากร จันสอน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์สอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินจันต๊ะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงลักษิกา มูลจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงกวิสรา รอดทุกข์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายปุระชัย บุญเปา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายทัตภูมิ กุลวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายกนกศักดิ

์

เชียวชาญ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธีรนันท์ เพ็ชรชาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายอนุชิต ศิริอ่วม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายพงศ์ภัค รุ่งทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายภานุพันธ์ จันทร์มี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายจตุรงค์ น้อยนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายธนากร ปานบ้านใหม่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญคง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญฟุง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายอนุชา มงคลแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายกิตติธัช คงถาวร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายอิทธิพล เพ็ชรรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายชาญชัย แหน่งฮวบ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายณัฐพงศ์ พิมพา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ แพงลม

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายปวเรศ โยธหะลักษณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๕ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายภูวดล ชาวเวียง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายพิภพภัทร มีพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายปกรณ์ แสงทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายไชยวัฒน์ คำพูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายจิรพัฒน์ พานสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายวสุ สุวรรณประทีป

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายวัชรินทร์ ทัพกอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายกฤษฎา นินดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายเจษฎา เหล็กแย้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายพิสุทธิ

์

แกมแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายเบญจพล จรรยาเมตตากุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายเฉลิมพล เชือวงษ์บุญ

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายสุริยา ริยาพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายจิรพัส เอมอำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายพีรวิชญ์ ยูรสูงเนิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายปฎิพันธ์ เกิดช่วง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายพีรพล มอญสิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ เกิดช่วง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายเกีรยติศักดิ

์

ม่วงแกม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายปยวัฒน์ เดชาธนะศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายไชยพร มอญเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธนภัทร มอญเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายธนาคิม สีระสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายเรวัต กลินเลียม

่ ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายพัฒนนันท์ ใหม่ทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนโชติ จีนหน่อ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายพงศกร กลันกลอน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ เหล็กนุช

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายพชรพล สิงห์แก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายสาโรจน์ คล้ายคลึง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายวุฒิชัย วรพงษ์ไพบูลย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ไทยทองหลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายณัฐพล อักษรไชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายภูมิรพี ม่วงพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายธีรเดช พุกพา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ พันทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

ทองสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายนนท์วัฒน์ วงศ์อินทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สายนำใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายพลวัฒน์ แสงกลาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายกฤศนัย ชุ่มจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายจิรภัทร ฝนถา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายธนพล โตไผ่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายอนวัช ภูประดิษฐ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ตันแพง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ขุนบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วอนสร้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายดนัย คนขยัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายทองเอก ธงสันเทียะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายจิรายุส คุ้มหน่อแนว

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายกฤษฎา จันทรานนท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายดาวรุ่ง เปลียนสูงเนิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายธนากร ด้งพุก

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายภูตะวัน พลประฐม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายณัฐชัย คงพิกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายวิริศ ไชยทองดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายอารยุส บางตา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ นะมารัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๓ เด็กชายกฤตศรานุลักษณ์

จันทร์อิม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายรัชกฤษฎิ

์

ลำไย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายเดชาวัต หงอนไก่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายภูวฤทธิ

์

พุกรอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายสุรจักษ์ แตงสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คล้ายศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายเอกวัฒน์ เชือต่าย

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิศกระโทก

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายธราวุฒิ ดวงจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายปยะพงษ์ นุ่นมีชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายชิษณุชา อยู่จุ้ย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายสุภาพ แก่งอินทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายภานุวัฒน์ บัวงาม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนารัตน์ ดวงแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายทินนกร ศรีรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายภีรพันธิ

์

แก้วดวงศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายจักรวี ฟกทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สักกลม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงมนัชนก บุญพัฒน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงพันธุ์ณัฏฐา ลำไย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๓ เด็กหญิงประภาวรินทร์
สังทรัพย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงอรปรียา บุญธูป

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงทวีพรรณ สังข์อุไร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงภักดิกมล

์

ธีรโรจนารัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงศุกลภัทร สังข์หอม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงวรลักษณ์ เกตุดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงกาลัญุตา มาประสพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ วงษ์หวาด

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ คงชีพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสิรินดา สุขทวี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วนิล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ โตลำดับ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงดารารัตน์ อยู่นุช

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงธันยชนก กูดคล้าย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงนันฑิตา รบช้าง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงยศสินี สิงห์ลม

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ โพธิโชติ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงรสิตา สีสะบัด

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสกุณา ริยาพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงยวิษฐา เดชสุริยันต์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพัชรี เกิดปู

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงปภาวี แปงการิยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงวัทนวิภา นวลจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงทัศนภรณ์ สายพริก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงศศิธร สติดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงจุฬดา อำนาจวงศา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงณัฐชรินทร์ อินเพ็ญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงปรายฟา สินเหล็ก

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วเพียร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขก้อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สายบัวต่อ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงพัชรดา มุ่งลือ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงสุกานดา รุ่งเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิริอ่วม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงศิริทิพย์ สีเนียม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงณัชชา อำนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนฤพร มอญเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุริวิภา ยิมณรงค์

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงชลธิชา รสชุ่ม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงณัฐนภา การจ้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ แดงกองโค

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุธามาศ ยางเครือ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงนิธิอาภา ม่วงบัว

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงญาตาวี ตรีพรม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงชลดา แตงหยวก

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี คงดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี พิมสวน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๑ เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์
พันทวี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงจิตลดา ตรุษเกตุ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กลันกลอน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงจินจิรา บุญรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปยะพร วันแดง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงวรัญญา เอียมปู

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงจันทิมา เผ่าจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงธัญชนก ใสกาง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา กล่อมเกลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงกัญญาณี เกตุสี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงรัชดาพร ทับครุฑ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทร์เพ็ญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงนันทนา นกพรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา วงษ์มณี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสตรีรัตน์ นุชผ่อง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงทวีพรรณ สังข์อุไร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายศิวะกร ก้อนแพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายชนินทร์ ชุมสนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพงศธร สุทธิอาจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงชลดา พันธ์แก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงชลิตา แสนเมือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๒
นางสาวกำไรมา อินศรีจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงศรัญญา เวสุริยะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุชาดา จงจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุพิชญา เทพจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน วัดเด่นด่าน  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จันทรา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หัสไทรทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงประภัสรา มีสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงรวงข้าว มีวังแดง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงสิวพร พรมวัฒนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงอาทิมา ไกลนุช

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงอริสา เพชรสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง วัดสิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายราเชนทร์ แก้วเปย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายสุริยา ใจจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขเณร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ปาใจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงบุษกร สีคำทา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงมลญาณ์ณัช ชะโลธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สมทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงสตรีทิพย์ คำไท้

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายกมล วงชมภู

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายจิรายุ วงษ์แสนสี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายนพดล ศรีจันทร์มาก

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายภัทรดนัย จิราพงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายพิชชากร อ่อนจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายศิวกร สง่างาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงนรินภรณ์ อยู่ยืน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงผกายพรรณ ลำมะนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงพิมพ์อับสร หอมสุ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมืนเทพ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงเพ็ญวิไล อินสองใจ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงรัชดากร คำแสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุผึงฤดี

้

ปปวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงอารยา ขวัญอยู่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงมนัสวีร์ บุญมาก

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๘
นายกิตติศักดิ

์

นวลสีใส
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๖๙๙
นางสาวชนากานต์ นาสวนกนก

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายจักริน นำทุ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

อุดมสิท

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายอนุรักษ์ ทองแช่ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนนก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงวัชรภรณ์ หวาดเปย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เนืองนิตย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายคงกพันธ์ อยู่อ่อง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายชาญนรินทร์ ทองเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พาชืน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ปานคำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายมงคล อินมีทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ้นน่วม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เหล็กมัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายนวดล ดีคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายภูริภัทร เทียนหอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายยศกร จันมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายวิชญะ ใจคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายสรวิชญ์ เมนนาวา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายสุพจน์ ธรรมณี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายนราภรณ์ แสนเฮ้อ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธนพล อ้นอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายปวริศ จิตรากุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล สีชุ่ม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงนฤมล ยศสม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงปรียาพร อินเปย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงณิชากร อินปา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงนวภรณ์ ดีคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงวิมลสิริ ศรีอินทร์ภิรมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์แจ่ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ลำเชือก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงประภาศิริ ขำแช่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์ทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงอุมากร แก้วมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายภาคภูมิ ตานนท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสุชานาฎ โฉมบุญมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายกิตติภณ เมียงบัว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ สวนแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ กิริยา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงพรวรรณ สงพิมพ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงปาลิดา พลอยสี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๑ เด็กหญิงเพชรรัตน์ภรณ์
จัดจำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงลภัสรดา ชาติชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายรัตนพล เกิดพูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ศักดิสิทธิกุลชัย

์ ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธนาธร ด้วงบ้านยาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายโสพน เปยมผล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายณัฐพล อยู่สุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุนทรี ธรรมรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงรักษิตา แหลมหลัก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงวรัทยา มโนวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ แหยมกระโทก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงโสมนัส ขวดแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงรัตนาวดี เรืองฉาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายชัยมงคล จันทร์คำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ราชคมน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายชัยฤทธิ

์

แสนกันดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายนันธพงศ์ กรมแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายกิตติพรรณ เพชรเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายไชยนันท์ มันแย้ม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายดนัย โพธิเนตร

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายวิชยุตม์ สมานทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายอิทธิกร ยอดแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์จีด

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายพีรวัฒน์ ฉันทะกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายรพีภัทร์ ทิพย์พรม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายโสภณวิชญ์ ทองตาเต็ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายฐตวัฒน์ จันแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขซาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงจริญญา วงษ์แก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงศิริมล เพ็งดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธงชัย ห้องเข้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุธาสินี เทียรไสย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงอนงค์นาถ สุขสา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์สังข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงพิมพาการณ์ ดำคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงศุภมิตรา ปนฟู

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงณิชากานต์ หลวงริด

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงเพลงแพร แหยมยินดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายจิรกิตต์ หมืนยา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แสนปวง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์พรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ ทิมขาว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายภูวดล แสนปวง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายวีรวุฒิ อินทะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายจารุเดช เมืองทิพย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายธีนทัศน์ สีทำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายวิสิฐ ใสนวน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงธัญชนก สังข์ทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีรักษา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงมาติกา อินดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา นันศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงชนิดา เสนาปา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงวิชชุดา ท้าวถึง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงจินดาหรา ตาสว่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงพิชชานุช เตชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ คันซอทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอนุธิดา สิทธิกรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ จันคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงชนกานต์ ศรชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๑
นายชัยมงคล ทาวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ โนจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายชุติเดช แก้วรักถา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายจักรกรินทร์ สิทธิเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายวุฒิไกร กลเรียน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายรณรงค์ สุวรรณรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายวีรเดช เวรูริยะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายวีรชาติ กลเรียน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงโสภิฏา เงินหล้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปนัดดา คำจ๋า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงพิจิตรา ดีมูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ปอมภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายพงศ์พันธ์ เงินหล้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายสัลเลขา นิมมี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพรพิมล คำเต่ย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงกัณยาพร โพธินาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายวิศรุต อุ่นเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายปยทัศน์ เชียงส่ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายธนากร เวชวิกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงเกตุศรา ดอนไพรเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองเฟอย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สนใบ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอาภากร สีขาว

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงผกามาศ เผือกจินะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดดอยมูล  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายบุญทา พรมถา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายศุภวัฒน์ คำเพ็ชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงบุษบา ถาเปย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายวีรชัย แว่นสุขศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายรัฐพงษ์ เตชา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายสุรัตน์ เขือนแก้ว

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงกาญจนา สหาย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงทรรศนีย์ คำแสน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงทิพรัตน์ คำแสน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงกัญญาภัค ประยันโต

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงอธิชา แสงเทียน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐธิตา พรหมศร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงเฌอมาลย์ แช่มภักดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงศิโรลักษ์ ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายชาโณ รืนเรณู

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำใส วัดนำใส  

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายศักดิชัย

์

คำเสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดปทุมคงคา  

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่วมผึง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดปทุมคงคา  

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงปญจรัตน์ ทองจี

๋

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดปทุมคงคา  

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายวุฒิชัย ทองเฟอย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดปทุมคงคา  

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายชาติกล้า แววตา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง วัดปทุมคงคา  

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายชัยชนะ เกตุทิม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายณัฐพล รอดจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายปณวัตร วิเศษทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายวีรชัย ขันเงิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายนันทวุฒิ หัดเคลือบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายธรรมรักษ์ เริงจักร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ มีสมบัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายเอเธนส์ อุดแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายศรายุธ จุฬาพา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายภาคินัย เชียงมะณี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายรัชพงษ์ เชือผู้ดี

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายอุปฤทธิ

์

ไชยสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงภัคธีมา นาชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงกมลวรรณ สุดประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอมามิกา ก้อนเครือ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ อิมเอิบ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงกรณ์ทิพย์ ยกชู

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงณิชารีย์ ใจภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงเบญจพรรณ คำเพ็ง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายพีรณัฐ เกตุทิม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอริสรา แสงสุริยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงประภัศรา อินทะรังสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวัฒนา ศรีทำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงพิยดา ปาเครือ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงบุญธิดา อ่อนกล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอภิญญา บัวเผือนหอม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอุไรวรรณ ตันทิพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายชุติเทพ ทิพย์แก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายนครินทร์ ใจพระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายชวิน คุณจอย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายอดิเทพ วิรัตย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงพิชญา ปานคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนันทิยา ดีสี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนัฐธิดา ขวัญดำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนันทยา มันแย้ม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงนภพร บุญมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายรัฐพงษ์ อุบลรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่เชียงแสน  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายอังคาร เลือนลอย

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่เชียงแสน  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงศรีนภา นึกไฉน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยสูง วัดข่อยสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงณัฐวิกา ภู่กำจัด

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยสูง วัดข่อยสูง  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงนำฝน จันทรมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอุมาพร จันนคร

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายภัทรพงษ์ ผลเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายรวินันท์ พาที

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์แก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวจุฑามาศ แก้วสุก

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพุทธิพร แซ่กว้าน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาววิชชุดา สุขเกษม

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๓
นายณัฐวุฒิ คำลำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๔
นายภาสกร ลำตาล

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๕
นายวรชิต สามารถงาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ เชือน่วม

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงชุติมา ครุธศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงอรุโณทัย เม่นวังแดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงปยะชนก บุดดานาง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายชญานนท์ ขำแดง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายปฏิภาณ วรแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายเจษฎา เนียมนิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายปยวัฒน์ สุขเกษม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุนิษา กาสา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา สุขเนียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงอภิชญา กลำทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงจิรวดี เม่นวังแดง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงจิราพร อุ่นแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงปนัดดา สุขเกษม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดมงคลนิมิตร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงปยะพร สงเพ็ชร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงวาสนา เยบ้านไร่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงสุชัญญา ชัยสีหา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายศิรวิทย์ อยู่เจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงปวิณธิดา พิลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธีรภัทร อยู่เจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงปรวีย์ โม้เกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงวรกานต์ ศรีผาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุมินตรา อิตแผ้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอินทิรา นันตา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสายพิน ชัยภูเขียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

วัดราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกุลสินี นุริตมนต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

วัดศรัทธาพร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงเพียรรวี ดีเพียร

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

วัดศรัทธาพร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงจีรวรรณ ภูนวน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
วัดศรัทธาพร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงสุปรียา ทองลำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

วัดศรัทธาพร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พรมจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
วัดศรัทธาพร  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธนกร สุขเกษม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายสิริภพ เนตรช่วงโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายกฤติน อยู่หนู

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายณัฎฐนันท์ เนตรช่วงโชติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายอนวัช ทองวัฒนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายธนภูมิ บุญเนตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงภัทราวดี ไพศาลวัฒนกิจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายชนบดี วัดพงพี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย วัดขวางชัยภูมิ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุทธิดา มะลังศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย วัดขวางชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายจรณชัย จิววะสังข์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิชัย วัดขวางชัยภูมิ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปลายฝน กรตุ้ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในเมือง วัดท่าดินแดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงศีณีนาฎ ศรีบางตาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย วัดท่าดินแดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงพัชรศรี ทรัพย์เกิด

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัฐชยา อ่อนอรุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงณิชานันท์ ปราบศรีภูมิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงศุจีภรณ์ แข็งขยัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงสิริกร ริดจูงพืช

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายณัฐชานนท์ บัวเสถียร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในเมือง วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงลักษิณา วงศ์อินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในเมือง วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ดีเพ็ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงสกลวรรณ โคเกิด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ เพ็ชรภู่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน วัดทุ่งปากระถิน  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงมาริสา แซ่ลี

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน วัดทุ่งปากระถิน  

อต ๓๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงสโรชา พรหมดีมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๐
นางสาวแพรพลอย นามมาลา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายวทัญู เรืองเทียง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงพิมพ์พิศา กิงเกล้า

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงสโรชา พุกขุ้ย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงสุภาพร สังข์เสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงประวีณา ไชยชนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอารียา ศาลาดิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

รุ่งสองแคว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงโยษิกา ดอนเทศน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายวรายุทธ ดีลิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงขวัญพร มีเกตุ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงจิดาภา อินสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงชนันญา ปานสังข์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐยาน์ อินสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงภัทราวดี โฉมไธสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงเมธาพร ปานาลักษณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงวณิชยา คำสวน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา ผาสบาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงวรรณษา บัวผัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายกฤษณะ จ้อยเชือ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายปฏิภาณ เมืองเสือ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายภูริภัทร มีพ่วง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพวง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงธันยธรณ์ เรืองประพัด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สอนสน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงพิชามญช์ กิงแก้ว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินเรือน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงวิรัลพัสร เรืองประพัด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงวิรินยุพา ทองอู๋

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงอรพิมล เฉยนก

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายจักรพันธ์ ก้อนบัว

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายอนุสิทธิ

์

กิงแก้ว

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงชนาภัทร เข็มทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงมนัสพร อ้นชู

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงมัณฑนา เดือนแจ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ อินเรือน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายนันทวัช คงเทศน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๘
นางสาวชลธิชา ปลิกแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๘๙
นางสาวณัชชา คำสวน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๐
นางสาวมลิวัลย์ อินทร์ทรัพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๑
นางสาวมัลลิกา อินทร์ทรัพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๒
นางสาวยอดหญิง จันลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๓
นางสาวสร้อยทิพย์ เรืองโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดง วัดบ้านดง  

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงกฤษณกร บุญตัด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

วัดปากะพี

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงณัฐนันทน์ จูมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

วัดปากะพี

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงประภัสสร ยิมสวน

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

วัดปากะพี

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงยุพา จันทร์แปน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

วัดปากะพี

้

 

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงธัญญทิภา มณีแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดโพธาราม  

อต ๓๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายพงศ์ปณต สิริเปยมสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายสิทธิพร แย้มใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพิมพูน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์วัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๔
นางสาวกาหลง เกลียงจันทร์

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วัดฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๙ / ๔๐

้
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อต ๓๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายธีธัช เหล็กแจ้ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากบึง วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงนิชาภา สุขเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากบึง วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จินดาปทุม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา เขียวดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์ดำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุตรดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธนภัทร กลินเกษร

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายธีรเดช มูลอ้าย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายภคภัทร อิมเพ็ง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายรพีภัทร เหล็กสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพืด

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำปลืม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงฝนทิพย์ แดงมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายชเนรินทร์ ธนะวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายธรรมรัตน์ เกษกาญจน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงชลธิชา มีท้วม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลำเลิศวิริยะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงโชติกา เปยมวัฒนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ประกอบกิจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงปติพร เหล็กแจ้ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ ขำทองดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงอรพิมล ปญญานี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงอัยญา คำเรือน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก

วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายจิรายุ ทองมีมา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายโชติพัฒน์ จันอาจ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายศิริโชค เปยจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ยาบ้านแปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ใบบัว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงธัญชนิต เชือทอง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงนฤมล ทองเนียม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพิยดา พุ่มราตรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมิรันตรี ปนนอม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วเนตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงศิวพร ตราชืนต้อง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดมหาธาตุ  

อต ๓๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงนันทวรรณ หนูสี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงม้า วัดโรงม้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๐ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงนำฝน มาอยู่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวีรภัทร แสนคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังผักรุง วัดวังผักรุง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกฤตยา ทองเทศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดทับยา วัดศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๓ เด็กหญิงเพชรเพียงฟา
ทับอิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดทับยา วัดศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๔ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
อินยัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดทับยา วัดศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายแสงเพชร แสงทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

วัดนำสิงห์ใต้  

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงภูษิตา ธนศรีดวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

วัดนำสิงห์ใต้  

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกุสุมา สุ่มมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

วัดนำสิงห์ใต้  

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี กำมาแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงระวิวรรณ อ้นทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงอภิญญา มีศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงชวพร เหลือมพล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงอานันท์ปภา จูเปย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ชิมโพธิคลัง

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงนิศากร แก้วมหาดไทย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย วัดนำหมัน  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภูวดล พลอยนิล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ ชมภูรส

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชมภูนุช คำตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงอัจฉราพร กาวิใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ยศเกตุ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจเงิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงญาณิศา พลจร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายภูตะวัน สายตรง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงธมล นวลหมวก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายศิรวัชร คำบุญเรือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สายตรง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงศุภกานต์ ตากำพร้า

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายวัชรพล แปงสอน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวิภาพร มูลสองแคว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงกวินธิดา ปลาดอนไพร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงดวงกมล แก่นสาร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุชาดา แสนเขือนแก้ว

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงสิรินุช เงินถา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ดีแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายธีรภัทร โนจรมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๑ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธีรไนย สุทธิแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุชานันท์ ยศต๊ะสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร ทัสดิษฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงอรจิรา ชาวเวียง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายชัยณเดช มิงท้วม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายนนทกานต์ เพชรฉลู

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายกฤตพล พรสิริชัยกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเขือนแก้ว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายศุภโชติ ยกจำนวน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายจารุกิตติ

์

ร่าเริง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ๊อดกัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงอรอนงค์ เทพนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงอุรัสยา ยศเกตุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เทพนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวริษฐา ใจปนตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายนันทวัฒน์ สุทะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอนันต์ สารศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายศรายุธ ขันทะจุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายปญญา ธรรมใจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงศุถิสรา ใจปนตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงปมิตรา โมอินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา ใจหล้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

วัดนำปง  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายณัฐพล สุกเขือน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงกันภัทร นันใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ขันทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงยลรลดี น่วมด้วง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงนลพรรณ แซ่หรือ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายกฤษณะ ภูตา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล ใจปนตา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธีรวุฒิ ตุละพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สุปนะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงปยะเรศ ทองชมภู

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงณัฐรัตน์ พาทีชอบ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงศราสินี ทองสาร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุนันท์ตา พรมมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปวารินทร์ กลินค้างพลู

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงรัญชิดา ชุ่มชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา แขมเขียว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายชลณธาร พันสีเทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายปกรณ์ การพัชรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายธีรนัย ไพพิลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายกัญจน์พงษ์ สินทะมณี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายธนพนธ์ วันนาหม่อง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายเอกชัย แสงเมืองศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายอิทธิพล พิมพาลัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายอติวิชญ์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายวัชรพล พันจิตติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายประภวิษณ์ พาเหมาะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายสุวิจักษณ์ โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๔ เด็กหญิงลลิตพรรณณี
สายพา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงพรชิตา สันจันดา

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงเพียงแรงใจ ทำแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายวิษณุ เรือนปน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธีรวัสส์ จันทร์ต๊ะมูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายเจษฎา ทิแพง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายนรวิชญ์ เขือนจะนะ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายภาคภูมิ ศรีเขือนแก้ว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงพรชนัน ขันลือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงนิตยา อิสสระ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงกัณยารัตน์ บุญธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงอัจฉรา ถาคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงทักษพร นพจนมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงรัตนา ด้วงรักษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย เขียวสุขใหม่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงปณฑิตา สีวิใจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ สีวิใจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงชัญญา อินแจ้

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายปยะพงษ์ อารีเอือ

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๓
นายอลงกรณ์ หวังนุ้ย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๔
นายวันชัย อิสสระ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๕
นายณัฐนนท์ มีปล้อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๖
นายณัฐพล มีปล้อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๗
นายชินวัตร์ เรียนรังษี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๘
นายธีรศักดิ

์

อินแจ้
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๔๙
นางสาวปริยากร ปานานนท์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๐
นางสาวกรรณิการ์ เขียวสุขใหม่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงนัฐริกา โคสา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๒
นางสาวปยภรณ์ อำนวล

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๓
นางสาวพรนภา ปานานนท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๔
นางสาวทิพวรรณ อินแจ้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๕
นางสาวณศิกานต์ ปญญาเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายอรรถพล ทัดสี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายจิรเมธ ทองสาย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงจินดามณี ผาทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ อินวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงฐานิตา ตันเต็ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงกชกมล บุญยอด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มูลพร้อม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สีทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงสุธิดา วันมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงเสาวภา ใจด้วง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงศุภานัน จันทยศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงชุติมน ปาดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายณัฐพร ศรีสุวรรณโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายสุภสัณท์ สุวรรณโค

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายวีระภัทร สอนงอก

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายกิตติพร ดาดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๒
นายสุวิทย์ ยศกันโท

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงธันย์ชนก มีมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายกฤษดาพร สอนปน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายธนันชัย คำบุญมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายสิริพงษ์ กองคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายวิทวัส เอียวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายอณุพงษ์ เอียวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายนวพล พิมทุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๔ / ๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายวนัสชัย ดาเพียร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงอรทัย ทาปล้อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงวิมลมณี เพชรคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงอุมาพร ฝนเต็ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงจิราวรรณ เทพอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงกิตติวรา ยาธงชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงอรนิภา ตระบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๗
นายชนะพล บุญพิมพ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๘
นายโภคินธุ์ เพ็งปฐม

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๘๙
นางสาวเกศรินทร์ หมืนแปง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวพัชรภร ทาออน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๑
นางสาวปนฑิกา กองหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๒
นางสาวเมขลา โยธาสอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๓
นางสาวศศิธร ชาดก

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๔
นางสาวสุมลทิพย์ ผุยดา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๕
นายผดุงเกียรติ จันโสดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๖
นายวีรกุล กันทะกอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๗
นางสาวชฎาภรณ์ ทองโสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๘
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๑๙๙
นางสาวรักไทย นิลเนตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๐
นางสาวปวีณ์ธิดา หล่ายชนะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๑
นางสาวกิตติพร แก้วฟอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๒
นายคุณัญญา ทาโทน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๓
นางสาวกมลชนก ยอดทองดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๔
นายนนธวัฒน์ มาทำมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๕
นายกฤษณพงษ์ จูมปน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๖
นายสิทธิกร หล้ามา

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๗
นางสาวนิภาพร ตู้ปล้อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๘
นางสาวกฤติยา เย็นใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๐๙
นางสาวเกวลิน เปยวน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๐
นายณัฐพงษ์ เทพอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๑
นางสาวปาริฉัตร สอนปน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายนฤเบศร์ อินเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงกิงกมล

่

อินนะลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงดลพร ลาภประสบสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๕ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมขจร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายภีรภัทร ชัยง้าว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงวิริยา ติป

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงณัฐกมล สนิทยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ริมห้วยเสียม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายปภินวิทย์ อุปรัตน์ปรีชา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายศุภณัฐ ฟองบัว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายนนทวัตร กิตินันท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายภูมิชาย ศรีจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายภัทรวิทย์ เสาร์เพ็ง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วันมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายนรากร ย่อมไธสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงจันทกานต์ นาสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงชญานิศา เสาเพ็ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุภาวิณี แก้วฟอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงพัชริดา แก้วฟอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงศิริญาพร อินสุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงชุติมา เจริญรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกชพรรณ แสงเพ็ชร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงอสมาภรณ์ ไพรสนธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงอัญชิสา วงษ์หลวง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายศุภกิจ วรวรรณถาวร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายศุภกฤต พาจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงชุติกา ตระบุตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายกฤษฎา พิมทุม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายสุรวินท์ จันทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายภูริภัทร แสนฟูเฟอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายรพีภัทร ศิลาชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายสถาพร เงินโพรง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายศรุต ปาสา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายศุภณัฐ พิมอูบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายพีระพล พวงศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายศุภกฤต สมศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๖ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายสรธัญ จันทร์สูง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายมาราธอน ดาบุตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สายทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงรสิตา สอดแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เต้นผม

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงศศินา ตะคุณนะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงธนพร โพธิวันดี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงนพัสกร สอนสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ กมลงาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ทาพา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายฉัตรปพน ทาย่อม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงอารียา อุดทารุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอนัญญา ดีสอน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ พูลเกตุกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงภัทรมน ศิริอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุทัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงปนัดดา ไพรสนธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายติณณภพ มาณี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายอภิเทพพงษ์ จันรุณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แพงผม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงพรกนก อินทะยศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงศศินิภา ดาทา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ รอดวินิจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วบุญมา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงนิรชา จินดาวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา คำเปลว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงจันทมณี ไชยง้าว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๘
นายกฤชรัช ธนสกุลมงคล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายกฤติน ดาให้

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๐
นายเกียรติศักดิ

์

ลอดสุโข
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๑
นายชาญวิทย์ ดีสอน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายนัทธพงษ์ สุภารังแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๓
นายพีรพัฒน์ พรมภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๔
นายวัชรพล มีสอน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๗ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายสิริชัย จันทา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๖
นายสิทธิพร ดวงตาน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๗
นายปวเรศ ศรีมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ ทองออน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายดนัย ขันตีต่อ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายวุฒิชัย คำไว

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๑
นายวัธนชัย พรมนูน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายวรชัย หล้าเชียงของ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายอติวิชญ์ ปามิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายกฤษนัย อ่องแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๕
นายกันติชา ขันตีต่อ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ บุญรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายภาคภูมิ ยาท้วม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกสร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายณฤทัย กองโต

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงศุภานันท์ มาบุญลือ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงประภาพร แสงสุริยจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงอรวิมล คำด้วง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงวราศินีย์ ขวัญอ่อน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงอารียา ใจเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขวัญอ่อน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงขวัญพิมล พิลุน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย วัดคีรีวงกฎ  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายอธิป ตะตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดผักขวง  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายธนากร อุดแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดผักขวง  

อต ๓๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอุทุมพร บุญเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดผักขวง  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงนันทกานต์ พุ่มไสว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดผักขวง  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายณัฐยุทธ จันทร์สีโห

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ วัดผักขวง  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายธนกฤติ ลาเกียว

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง วัดม่อนหินขาว  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายสุรสีห์ ขันทะพุฒ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดยางจุ้ม  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ พวงลำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดยางจุ้ม  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงทัศนภรณ์ คำอ้าย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดยางจุ้ม  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงชลนิชา ดีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดยางจุ้ม  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ชมพูนุช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายธีระ พูลศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายจักรพรรดิ ทองรอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๘ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายชินกร จันทร์ทา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุตตะมะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ชาวผาตัง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงนภสร แก้วส่ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ปนคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงพัชรี ยอดถา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายรวินันท์ กำวิชา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงอธิติยา บุตรศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายพงศกร คำเขือน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายกิติพงศ์ อนันตา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายธนธัชน์ ชมพูศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายวัชรพล นาบุญมี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายชลชาติ เพ็ชรใส

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงชลิดา สีธิจู

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงวิภาดา บุญจันเจือ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงนราทิพย์ นะแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงยุพาพร คำอ้าย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงณิธิรัตน์ ชาวผาตัง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงรัตนา รืนเปลียน

่ ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงธิดาทิพย์ รอดชาวนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๐ เด็กหญิงกาญจนขวัญ ซาเค็น
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงรัชดา แสนมัน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายนิธิศ เพ็ชรใส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงนิลาวัณย์ มีอินถา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงภาวิณี คมด้วย

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงปนัดดา ดาราศี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงนภัทร เมืองภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ แสงตะคล้อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ชรใส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงผลิตา น้อยสุขเสริม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายธนิศร เงินคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพิพัฒน์ เมืองภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายบัณทัต แจ้งจงดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายหาญณรงค์ มีรอด

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงหา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๙ / ๔๐
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อต ๓๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายบุรินทร์ อินทร์ศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายวีรพล แก้วพวงใหม่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ซ้อนใส

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายวีระวัฒน์ ซ้อนใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงกรกนก นันติเซีย

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ เกาหวาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงนงลักษณ์ นรกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงจิตรรัตน์ตา นาประจักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงวีรญา ตาทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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