
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๕,๙๙๓ คน ขาดสอบ ๑,๓๑๒ คน คงสอบ ๔,๖๘๑ คน สอบได้ ๓,๓๔๓ คน สอบตก ๑,๓๓๘ คน (๗๑.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๑
นายชัยวัฒน์ รัตนวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๒
นายวิชัย หวันมา

๑๙/๗/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๓
นายสกล มหานาค

๑๓/๓/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๔
นายสุทธิเมธ กันเทียะ

๊

๗/๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๕
นายอนุวัฒน์ ฤทธิเดช

์

๒๐/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๖
นายสมชาย เกตุจันทร์

๒๙/๒/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๗
นายรัตชานนท์ จันรุณ

๒๗/๕/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๘
นายราเมท ต๊ะรินทร์

๑๗/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๐๙
นายสมศักดิ

์

เกตุมี
๒๘/๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๐
นายวิชิต จินดาประทุม

๑๖/๓/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๑
นายอำพร นวนหมวก ๑/๖/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๒
นายพิพัฒน์ คำมงคล

๒๓/๓/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๓
นายสุพรรณ เจริญอุด ๘/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๔
นายศราวุฒิ ศรีสุข

๓๐/๘/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นายคณิศร คุ้มอักษร

๒๗/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นายสุรเชษฐ์ มังสา

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นายพิมลธรรม ศรีมานันท์ ๙/๗/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นายศักดิชัย

์

โตใหญ่ ๗/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นายวีระพงษ์ ปลา

๑/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นายฉลอง แตงกำ

๒๙/๑/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นายวิรัช เชียงนวน

๑๑/๒/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๒
นายธวัฒ น่วมนุ้ย

๒๖/๕/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๓
นายณรงค์ โพธิแก้ว

์

๑๓/๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๔
นายยศกร ปานคุ้ม ๙/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๙๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๕
นายไพโรจน์ เงินเชือ

้

๒๓/๑/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๖
นายนนทกร พบสกุล

๑๕/๓/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๗
นายจงกล ศรีสระคู

๒๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๘
นายวศิน เนตรขันทอง ๔/๔/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๒๙
นายอนุวัฒน์ คำสิงห์ ๕/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๐
นายอภิสิทธิ

์

คำจีน
๒๐/๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๑
นายโดม อินเพ็ชร

๒๐/๒/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๒
นายทนงศักดิ

์

พรมสาร
๓๑/๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๓
นายธนากร อารีย์วงศ์สกุล ๙/๑/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๔
นายกิตติพันธุ์ อินนาง

๒/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๕
นายเรวัชร์ คงพิทักษ์ ๒๐/๕/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๖
นายบุญญฤทธิ

์

สุวรรณลา
๒๖/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๗
นายสายันห์ คำแสน

๗/๑๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๘
นายรังสรรค์ ชมพู

๑๒/๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๓๙
นายพีรพัฒน์ บุคำ

๑๘/๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๐
นายสุพัฒน์พงศ์ วงษ์ตา

๒๑/๘/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๑
นายบุญรอด แก้วเกตุศรี

๑๑/๗/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๒
นายราชันท์ หมวกคำ

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๓
นายสงกรานต์ รัตนสากล

๑๓/๔/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๔
นายเฉลิมพล ผัดวันดี

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๕
นายอนุชาติ การะวัน ๒/๗/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๖
นายอุทิศ การะวัน ๙/๔/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๗
นายชิติพัทธ์ ชูเชือ

้

๒/๖/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๘
นายภัทราวุธ ข้องพูน ๖/๘/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๔๙
นายรักชาติ ดำทองดี ๒/๓/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๐
นายวรวุฒิ วันดีสอน

๒๐/๕/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๑
นายวาทิต ยิมจันทร์

้

๑๖/๔/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๒
นายธีรภาคย์ วังทอง

๖/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๓
นายคงเดช อินทปญญา

๑/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๔
นายหัสนัย ใจโสภา

๖/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๕
นายมานพ มากะนัต

๑๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๖
นายสัญญา เสนาเกตุ

๑๘/๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๗
นายรุ่งเรือง ขอบทอง

๘/๑๐/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๘
นายอภิสิทธิ

์

โล่พานิช ๑/๕/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๕๙
นายวิจิตร จันตา

๑๓/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาววารุต นำมา

๑๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๑
นางสาวพัชราวรรณ กลันกล้า

่

๖/๑๐/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวเจนจิรา จันทร์คำ

๔/๑๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๓
นางสาวรจนา ทุมมา

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๔
นางสาววรรณภา โพธิสอน

์

๕/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๕
นางสาวธนาภรณ์ มะตัน ๙/๗/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๖
นางสาวสุทินี ถนอมศักดิ

์

๒๘/๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๗
นางสาวแสงดาว กาวิน ๑/๔/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๘
นางสะอาด สิทธิสร

๑๒/๓/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๖๙
นางสาวสุรีย์รัตน์ จันทร์อยู่

๒๕/๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๐
นางทองย่อน อินชูรันต์ ๑/๑/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาวพจนีย์ เจริญรัตน์

๑๓/๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๒
นางสาวแสงระวี คำใส

๑๔/๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๓
นางสาวขวัญชนก เพ็ชรเอียม

่

๑๖/๔/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาวสกานต์ ทองวัน ๗/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๕
นางสาวศุภนุช คำลำ

๒๒/๙/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวลีลาวดี คำราช

๒๓/๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๗
นางสาวดรุณี ศรีประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๘
นางกุล ยอดสร้อย

๓๐/๔/๒๔๙๖
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๗๙
นางปราณี ทานา

๑๒/๕/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาวนวพร แสงเทียน ๘/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาวธนาภรณ์ คงนุ่น ๗/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๒
นางสาวจันทร์เพ็ญ ขุนไกร ๕/๖/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาววราพรรณ ปานใย

๒๕/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๔
นางพะเยาว์ ปุญปน ๑๕/๗/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๕
นางสุทัศศิณี ไพรศรีจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๖
นางมาลี มูดา ๗/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวเตือนใจ ถ่ายเกิด

๒๑/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๘
นางกัณฑิมา แก้วดี ๒/๓/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๘๙
นางสะอาด นามกรณ์

๑๖/๔/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๐
นางสาวพัชนี จันทร์ฟู ๓/๗/๒๔๙๖ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๑
นางสาวพรทิพย์ สมดี ๓/๙/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวศิรประภา จุฬาลม

๑๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาวนิยวดี กำชา

๒๘/๘/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาวจิตรานุช ไพรทอง

๑๔/๙/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายพัชรวรุตม์ ขันทนิยม

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายเทิดศักดิ

์

อ่องอ้น
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพีรภัทร แพรปราณีต

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายณัฐพล จันดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนนทพันธุ์ จันทร์แปน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายศิรภัทร ปราจักร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอดิเรก ชอบธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายเกียรติกุล พรมญวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายเฉลิมยุทธ มาทับพงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายยศธนา คำมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ คำพันธุ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงกชกร ฤดีราช

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงจิราสินี คุ้มพาล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงณิชาวีร์ มุขอิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงเบญจมาศ รักสนิท

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวรินทร์ธร จันทร์ยวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงเอือกานต์

้

บุญมาก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงธัญชนก ทาทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงเกสณี เชือจีน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงจิตรานุช หมีแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงชนัญชิดา จีนหน่อ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอันยารัตน์ อินยาวิเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงจิตลดา แซ่ด่าน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงอรวรินทร์ โยกเกณฑ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงจินดารัตน์ สีโคตร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงเปมิกา กมลงาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงฟาใส กล้ายประยงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายกิตติชัย ชัยมงคล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายนัฐพงษ์ ผาแดง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายนันทกานต์ เภาผ่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนคง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐพล พิมพ์ทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สายมายา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ แดงสด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายศิรชัช บัวเลิศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายแน่นอน สิงห์เนตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายศิริภัทร์ นุชตาล

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงนันทพร สมบัติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงกานต์ชนก หล่อหลอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงชนกนันท์ อินต๊ะน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฎฐาพัชร์ ชุ่มจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงบุญธิดา เชือผู้ดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงสุมินตรา เพ็ชร์หิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงกฤตยา รอดประทับ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นุชชาวนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงพาทินธิดา บางโม้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงรัตนพร บุตรเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงสุพัตรา สงสังข์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงสุธิมา ทองแห้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงปรียาภัทร ทับเถือน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงฟาธาน จันทร์กระจ่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงกาญจนา ยอดคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายณัชพล ต่ายอ้น

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายจิรภัทร สมบุญใจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายธนภูมิ บริกูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายนัทวัฒณ์ แบบวา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายกรวิชญ์ น้อยอินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๒
นายสราวุธ ผดุงบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๓
นางสาวดุสนีย์ สายแสง

๒๐/๐๑/๒๕๐๘
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๔
นายศรัณย์ หรรษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๕
นายหิรัณย์ เหียวหัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๖
นางสาวสโรชา แซ่ลิม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๗
นายสิทธิพงษ์ บัวงาม

๑๙/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๘
นางสาวมณีวรรณ ดินดวง

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๕๙
นางสาวณัฏฐิณี แจ้งฉาย

๑๖/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายวรวิทย์ อินดวง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายปริญญา จันทร์อินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงปาลิดา พึงกุศล

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงภัทราวดี มากพันธุ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุทธิดา ทับเกษม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ แสงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงยศยา สอนสน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงวิมลศิริ คำดำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงเสาวกานต์ เพ็ชรแกม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงสลิษา สุขอุดม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา คำภู่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงปริยาภัทร ขุมโมกข์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงวงศ์รวี มีมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงวาสนา มะโนคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงกรรญารัตน์ เดชนะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงลักษณารีย์ แวดศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงเอวิกา พงษ์พานิช

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปนตาเครือ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงเกวลิน แซ่เลือง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายอิทธิพล เนตรปญญาวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ สมสมัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายธวัชชัย นวลพุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายพงศธร บุญผ่อง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญแปน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายอรรถกฤษณ์ คุ้มศรีษะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์สุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายฐิติพันธ์ ยุทธกิจไพบูลย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายดนัย ใจคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายธนภัทร สุขจิตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายธนาดล พิยาพร้าว

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายธีรภัทร เรียนหม่อม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายนพเดช สินวัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายพีระพัฒน์ พรมรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายวราวุธ มีจีน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายศักดิดา

์

กันเต็ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายอลงกรณ์ เลียงไกรลาศ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายอิทธิพงษ์ เนตรปญญาวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายธนัช มาตัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายปญญา แสนกุณา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายวรพงษ์ ครุธผาสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายวัลลภ แทนเทือก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายอดิเทพ เครือปาน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

จันทร์แก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายเจตพล บุญผ่อง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐดนัย อินตาโย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธีรวุฒิ สุดใจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายภณวัตร์ แจ้งเปยม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ประจันตาเสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายวัชพล แก้วกู่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายศิรวิชญ์ ทาบัว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายสมภพ เกษร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงกนกเกศว์ บุญมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำคุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงปวีณา ประวิง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงภรัณยา ขำเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๕ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
ปานวน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงศุภกานต์ เหียรหัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงอันดา เปาอิม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แย้มชอบใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงปลายฟา ลุงแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทัพจ่าย

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ แก้วตา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทาฟอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วยอด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงจันทิมา จวงจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงวรารัตน์ น้อยรูปเรา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงสายธาร น้อยคูณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงสกาวรัตน์ แสงสุรินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทัพวิโรจน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายบริพันธ์ ระยับศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน เลียงประเสริฐ

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายกิตติชัย โมรารักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายณัฏฐกฤต บุญชู

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย มันแย้ม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา แสงไชย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงเขมจิรา ทองดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงวิจิตรา อินทร์สองใจ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายพชร สุขใส

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายอธิวัฒน์ พึงพันธ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายฐานุสรณ์ บุญปก

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายนฤชิต ใสพิมพ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายนที โยธี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายปรเมศวร์ ทองแต้ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายฐิติกร ปองที

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายธนากร อักษรไชย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายธรรมรัตน์ แตงริด

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายธราธร โทนรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายธีรภัทร นวลแมน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายบริภัทร์ มุขอิม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายวีรวิชญ์ คล้ายหนู

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายทินภัทร สงกรานต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายพัชระกรณ์ เลียงประเสริฐ

้

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ เจียมยุทธการณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายพันธ์ระพี พีระพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายศรัณวัฒน์ เพ็ชรสิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายธนกฤต มลทน

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายธีรยุทธิ

์

ตาทิพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายน่านนที ม่วงทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ แปงสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายศิวกร ปญญาดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายมรกต ราชาลี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายสิรภพ วรรณการ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายวธัญู พาชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายคุณากร บัวดก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายคุณัญญา กันทา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายภาวัต เจนชัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายธนารักษ์ แซ่เลือง

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายปภังกร มีทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายนาราภัทร นาครัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายธนวิสุทธิ

์

ปรีดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายธรรมรัตน์ สุขังพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายอาติยะ เลิกดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายโชคชัย ชวนสินธุ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายนที มีสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายปญญพัฒน์ น้อยจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายรพีภัทร ท้วมเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายธนพจน์ นวลศรีใส

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชมเปาะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายภูมิรพี แสงจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

เมืองจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ อำฉาย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายชัชชนน เจริญสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายสันติ รักษ์ใส

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายศรัณยพงษ์ นุ่มนวล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงปภาดา ทิพย์สน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงปรัชญาวี บุญเกตุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ เสรีวุฒิชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ชัยยศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงพรณรินทร์ รัตนสากล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงศิริประภา กัญญาธิ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงสายชล ทิพลุ้ย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงกนกรดา แพงมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงขวัญกมล ทิพงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงทิพย์ภากร แดงใส

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงธัญญาภัทร์ ธนาภรณ์รัตนผล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ แก้วจู

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงชุดาพร บุญชัยนพรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ กลินเกษม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงนริศรา มีประไพ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงจินต์ดาณัช เด็ดขาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุทัตตา พรเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงนรารัตน์ สังข์อินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงนัชชากานต์ ยุทธโกวิทย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ รักษาพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙ / ๙๖

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุภิญญา ลือโฮ้ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอทิติยา ชูจุ้ย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงลลิตพรรณ ใจน่าน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอัฐภิญญา ยิมเจริญ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงนันธิดา เทียนสีสังข์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา ต๊ะสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงหรรษา ตรงต่อกิจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุทธาศิณี มีกัมปนาท

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุธีมนต์ ทวนพรมราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงจิรายุ แถวปลิว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทองใบบน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุวรสิณี พานศิลป

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพีรดา สุนนท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงเรวดี ศรีเชียงหวาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงธนัชพร อักษรไทย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพัชรี พ้นภัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยยศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์เงิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ ทิมเครือจีน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงบัณฑิตา แจ้มัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ดาวดาษ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงประภัสสร ทองสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงเพชรรินทร์ คำบุญเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๕๙/๐๓๒๙
นางสาวกนกธร กาวิตา

๑๓/๔/๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายอดิศร สอนอิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงวรัญญา วังสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงปาลิตา คำมาละ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงมนฤดี เปยงแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงกรชนก ไทยเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๕
นายธนากร ปญจะสี

๑๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๖
นางสาวกมลพร สีคำทา

๒๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายวชิรวิทย์ อ่อนศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายภีรภัทร์ สมศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายจิรัฐชาติ ศรีดาสอน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๐ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายจตุพร บุญมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายวชิรวิทย์ สุริแสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายฮาซัน รัตน์ทวีป

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายณัฐภัทร ขุนไกร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายรัชชานนท์ โพธิเนตร

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายธนกร ทัพหน้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายวัชรากร ฉิมสะอาด

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายธนกร พอใจ

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายดนัยเทพ บุญสว่าง

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายรัชชานนท์ ดีนิล ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายสิทธิโชติ อุตส่าห์

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายทัศนัย เปรมลาภ

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายชวกร นวนพี

้

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายปกรณ์ อ้นไหว ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายณัฐภูมิ สุขแคล้ว ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายนันทศักคิ

์

ดีอุดม
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายธนภัทร คงนิล ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายกิตติศักคิ

์

อุ่นทอง ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายธวัลรัตน์ ปญญาคำ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายศุภชัย เอียมนอก

่

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายปยวัฒน์ โต๊ะคำมณี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายวีรพล ยังเหล็ก ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายกิตติ สุขคำปา

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายณัฐพล สุขคำปา

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายธนาชัย บุญใย

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายมนัส แก้วนรินทร์

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายณัฐพล สังข์จันทร์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายอภิเดช ปล้องขัน

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายคุณานนท์ พูลบุญ

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายณัฐพล ศิริเขียว

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายณัฐกรณ์ พูลวิริยะ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายณัฐพล โพธิกุล

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายจิรภัทร จ๋อยทอง

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายปญญวัชญ์ แสงหล้า

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายปราเมศ อ่อนนิม

่

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  
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อต ๓๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐปคัลภ์ อินตาโย

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายอิทธิพล วิเท ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายวัชริศ พรมทอง

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายสิริโชค จันทร์สว่าง

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โภคพันธ์
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายกฤตเมธ กำทอง

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายศุภชัย เจริญรัตน์

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายบวรศักดิ

์

มาน้อย
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายพัทธนพงษ์ รอดฝุน ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายอนุลักษณ์ เฟองฟู ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายศุภสิทธิ

์

เรืองรักษา ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายตรีปพัฒน์ ภัทรบูรณ์ไชยกุล ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายกิติกร แก้วมณี ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายพรชัย เงินคำ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายสุทธิภัทร ชอบธรรม

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายรัชฏ ไพบูลย์มงคล

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงอรนภา อินทะ

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงปรียาพร เมืองด่าน

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงสุภัสสรา สงวนสุภาพ

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงชลดา อยู่ทรัพย์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ คงศิริ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงพุทธรักษา ปาด้วง

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงรัตนพร จันขำ

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงปยฉัตร อุส่าห์

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ อุตะมะ

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงพิกุล เวรุริยะ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงพรรณิษา แจ้งเปยม

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงชนกนันทินี บุญจันทรง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ สีราช

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศิริญาพร นุชงิวงาม

้

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงสิริอาภา สอนกลิน

่

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงลีลาวดี วุธนู

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงดิศรินทร์ ขำเกตุ

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงพิชญาภา บุญเปรือง

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงสุชาลิณี กล้าหาญ

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๒ / ๙๖
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อต ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวรรณวลี เส็งสอน

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุภาพร รือชัย

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงศิรภัสสร อินสอนใจ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงฑิมพิกา เชือบุญมี

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงพนัชพร แก้วแสงจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เงินมูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงชิตาภา เงินมูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงปลายฟา อินตาโย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงลลิตา คำชู

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงพัชรพร คำมูล

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงยุพาภรณ์ นวลจอน

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เขียวนิล

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงนภัสสร จีนทา ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงบวรรัตน์ ลำอะนา

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงภัทราวดี ศรียาบ

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงภัทรชนก อยู่คง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงอภิญญา ชัยลินฟา

้

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงเปรมกมล ทิอ่อน ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วเทศ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อยู่หนู

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐนิชา จันเพิง

้

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงศศิธร พร้อมจิตร

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขุนด่าน ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงมนัสพร คงนิล ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงนุชนาฎ กันใจสอน ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงนัชชา นวนพี

้

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงรัตนาวดี วันศรี

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุดตาตัง

้

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายนัฐพงษ์ แก้วคต

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายสุธี จูประจญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายเอกศิลป เชือน่วม

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายปภังกร อินทร์เมือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายรวีโรจน์ วราศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายฐิติพงษ์ อยู่บาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายทักษดนัย เอ็มอรุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายธนภัทร ภู่ระย้า

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายธนงกรณ์ มุ่งดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายธนาธิป มีเหมือน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายสุวรรณภูมิ พรมญวน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายภัคพงษ์ พ่วงคุ้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายอิทธิกร มาสศรีสุขสานี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายพัชรดนัย เอียมบุรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายธันย์นพัต ขัดเกลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายภูรีภัทร ภานผา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายกนกไผท กาวี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายมนัสนันท์ กิงแก้ว

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายปรัญชัย รัตนเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายอานุภาพ แก้วเฉลิมทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงทิพสุดา มณีเฉลิมวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงวชิรวดี เพ็งเปน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงนันทัชพร จันทร์สอน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงอิษฎา ถาวรประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงกัณฑิมา สีทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงพรชิตา เฟองแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงจิราชยา วิชัยขัทคะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงณัฐฐิญา พันถา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ เชือปูคง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงสุชาวดี ยศเมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พ่วงสมจิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงสิริภัสสร สุทธิเจริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สังข์งิว

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ เสนีย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงกานจเนศ ดีนวนพะเนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงณัชชา ปทมะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงวศินี สังข์งิว

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงสุพิชญา ธีระแนว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงวนัชพร ไชยทิง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โพทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๔ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายธรรมกร ครันดอน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ อ้นมอย

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายจีระประวัติ แก้วผงสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายชินวร เชือน่วม

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายเกรียติศักดิ

์

จิวเข็ม

๋

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายธุวชิต มีจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายณัฐภัทร คล้ายโพธิศรี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายไอยรา วัฒนพงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายณภัทร ไชยรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายไกรวิชญ์ ทังรอด

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายวีระพัตร แซ่เอา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายชยามร แก้วโส

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายกิตติเดช จินดาประทุม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญธูป

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงอริญชยา เมืองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงกันต์หทัย ศรีทิพย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงบุญญาภา ปะจิราพัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงวิบูลย์ศิริ ธูปเมฆ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงดวงกมล รักโถ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๔๙๙ เด็กหญิงรัตนประกาย
จุ้ยศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงอมรัตน์ คชแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงฐิติมา พานิชวิลัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงอังควิภา สมณะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอริสา คำจีน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงฌามรมาศ แดงกองโค

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงชณานุกานต์ แก้วรักถา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงฐิติชญา ศรีวงศ์ทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงชาลิสา เพ็ชรจอก

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุชัญญา ฉายลี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงศุภิสรา กิจงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงณิชาลักษณ์ ลำมะนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงภูริชญา พันแพง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทิพยาวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงขวัญชนก เชือบาง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงณัฐชยา เฉียบแหลม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๕ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายกฤตธี พ่วงท่าโก

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายปฐมวี คงคีรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายนรภัทร วอนสร้อย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายณัฐชนน เหม็นหวาด

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายอธิษฐาน มุกดาสนิท

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ เกิดสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายพงศ์ทิพย์ พุ่มจีน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายนัฐพงษ์ สุขก้อม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายณัฏนันท์ เชืออินทร์

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายธนิตกุล อินคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายสิริภัคพลท์ สุ่มเกิด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายวีรภัทร พิมจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธนภูมิ จันทไช้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายจักรี สีดอกไม้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายฐิตโชติ มีสี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายธนพล นำพา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงจิณห์นิพา เชือเดช

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงสโรชา เดโชชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เกตุทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงไอยชิชญา แก้วใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ขวัญอ่อน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงณิชาธร เชือวงษ์บุญ

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงชนาภา บุญกิตติวศิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๘ เด็กหญิงเพรียบพร้อม
เพ็งเปน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงวิมลวรรณ พานแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงณฐมน อยู่ยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงณิชนันทน์ ผลน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณนาคะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๓ เด็กหญิงวรัญญากานต์
ชมเชียงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ขันสาวดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงธนกานต์ อมรรัตนกูล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงกนกพร กันเพชร

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา รอดแปน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงบุญญิสา คงสุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงฐิติมา ชูเอียด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๖ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงนริสรา วันแว่น

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายชินวัตร ทับขวัญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายเวชพิสิฐ ตระกูลสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายพชรพล นิมมี

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายไชยภัทร ถุงดำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายพิชญะ รัชผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายรชต คำยอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายกฤษตพงศ์ อาริยะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายยุทธศาสตร์ อินจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายชวกร หรังเจริญ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายศิรชัช วราศิลป

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายศุภกร ทองอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายเอกทร เผือกชาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายพณิชพล ขำฉา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายชินกฤช พืนงาม

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายธนภัทร ศุภเจริญลาภ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายศุภณัฐ ฟูใจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายณภัทร สายจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธนกฤต สหปญญาวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงอนุธิดา ทะนะจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงปาริชาต แหบยา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ใยอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงอรประภา พรมนำอ่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงวิลาสินี ลาน้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงชมพูนุท แปรงทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงฐาปนีย์ ราญบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงกาญจน์ศิริ พงษ์พินิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงทิษฏยาพร โพธ์ทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงฐิติยา ชูเอียด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงปวรวรรณ คำคุ้ม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงเบญจมาพร เทียงทอง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงนันธิญา พุ่มหมัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ กิตติขจร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงธนภรณ์ คำแร่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงสิรินดา ปญญา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงอารียาพร ปรงศรีชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงธัญชนิต ขาวนวล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงกิตติญาพร หมืนชุ่ม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงวรัชยา รอดแสวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงพวงชมพู อยู่อิม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงกานตนรี เสาวภา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงวรนิษฐา บุญคำสว่าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายณัฐดนัย ทะมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายกฤษณกร เมืองก่อ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ ทองศาสตร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายอนุชาติ ยาวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายอัครชัย ทับผดุง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายชุติชัย สีสา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายรุจิภาส โกฎโท้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เข้มแข็ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายศิริสกุล สุขวราภิรมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายนนทกร บุญมาก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายณฐกร ไชยพรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธนชัย จ้อยกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธนิสร แซ่ลิว

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ สุวรรณรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายปาราเมศ เดชกำจร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ มีเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๘ เด็กหญิงพราวนภางค์
กันภัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุชานรี ชังแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุธาสินี กุลให้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงยศวดี คล้ายบุญส่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงธีริศรา เอียมสกุล

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงณัฐชยา ดำเนินยุทธ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงอักษราภัค ทอทับทิม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงปทมาพร โหมดพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงสิรินทรา แก่นเพิม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงอธิชา ทานะขันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงศุจินธรา คงปราโมทย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงปรียาภัทร รุ่งเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ เมืองแก่น

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงกนกพร ปทมานุกูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงณัฐวดี คำสอน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปานเจริญชูโชติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงรพินท์นิภา ชูรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงฐิตาภา สันติศุภรักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงพิชามญธ์ ใจชืน

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายภัทรพล คงมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายวรชัย โกมุติบาล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายคุณานนต์ พึงนิล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายจักรวุฒิ คำเงิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายแทนบุญ วิชัยขัทคะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายภูริภัค ทองมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์เหม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายขจรเดช ทองปญญา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายณพงศกร นาคประเสริฐ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายเอเชีย เสวภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายศุภณัฐ จักรเงิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายวรวิช น้อยศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายปภังกร พัฒนพงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายอภิชาติ ชืนชุมพร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายธวัชชัย สิงอุด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายระพีพัทร์ มันอิม

่ ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายวราเมธ เตมีศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายธนาคิม ฉิมอยู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายวุฒิไกร เรือนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายธนดล มีรอด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุชญา วงษ์ยอด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงธัญญาพร สัมริด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงสิรินดา มากมี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงภัทราพร จันทร์ดุ้ง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงชญานี บุญเมือง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงนีรนาถ ทนันชัยบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงฐิตินาถ คนไหว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงสิริพร ศิริเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงอารดา อาจสอน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงจิรวรรณ เทียบนำอ่าง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงวราลักษณ์ ลานทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงฐิดารัตน์ คำหม้อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงภคพร พุ่มอยู่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงอภิชญา เหล็กมัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก่นคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงปวริศา ทองไทย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงวรัชยา สุขเกษม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงณิชากร ทองน่วม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงอชิรญา กันตา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงปรีชญา อยู่สน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงอารียา จงสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงนวิยา พงศ์วิทยาเวคิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายอิสระ สุกริม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ อองราช

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายราชพฤกษ์ เอกกา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ แปงสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายสุทธิพันธุ์ มีชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายวศิน คตสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายศุภกร ธนารวีวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ สบายสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายดนุนัย กุลท้วม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายธนากร เพ็ชรแบน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายปธานิน ขวัญมุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายรัตนบดินทร์ กัลยาณมิตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายปญญากร แสงอาวุธ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายพงศกร นกแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายนันทกร พักสอน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายธนาธิป ไชยเมืองเลน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายชัยวิทย์ เมืองก้อน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายคุณานนต์ จันทร์สุยะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายวิชรภัทร แสงรอด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงสุภานัน คำพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงมนสิชา มันอิม

่ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงอาภาภัทร เฮียงก่อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงนาฎนภา น้อยคง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ม่วงรัก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงสุทัตตา ก้อนเครือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงอาจารีย์ วงค์พุทธคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์

เขือนเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงชนันภรณ์ อิมแจ้ง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงบุญญาพร ปะจิราพัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงศุภกานต์ พันธ์ทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐริณีย์ อิมเอิบ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงปวีณา เพ็งเปลียน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขขำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงนันท์นภัส เฟองรอด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงราชบาล กัลปนารถ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทระพงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงมัททวตา อนันต๊ะพรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงภัณฑิรา อภิวันท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายชินาธิป อิมฮุย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธนนันท์ จันทร์ศรีทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายปุญญาพัฒน์ ตังเกษมสำราญ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายพงศกร วงษ์เวียงจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายภคพล เอือจิรวาณิชย์

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายภาคภูมิ คงนุ่น

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายภูวเดช ธีระแนว

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายเวชพิสิฐ บุญธรรมมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายศรณ์พริษฐ์ ชลสิทธิกานต์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายอรรณพ คำสุวรรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายณัฐกร ศรีโยธา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายแทนคุณ หอมเพียร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายพงศ์ศิริ เลียงกลกิจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายธนโชติ นิลพานิช

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายแทนคุณ เยบ้านไร่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายจิรโชติ มันแย้ม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายพศิน เตชะเอราวัณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายทศธรรม พิญญาพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงนัทธมน ศักดิศรชัย

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงนาตาลี เฮอร์เรนดอร์ฟ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงขณิษฐา ทารัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงกชญดา จันทรสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช จงเทพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงญาตาวี ตังเจริญไพศาล

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงณกัญญา โตอนันต์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงธันยพร ลิมมณี

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงนิจิตา ผลจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงนัชชา นราพินิจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงชนันญภัค แสงสาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงภัคจิรา มีเกิดมูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงสิดาพร พุ่มพวง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงชนัญชิตา ทรงคุณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงกชพร เหล็กคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงยุทธิดา แสงศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายพัทธนันท์ เพ็ชรเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายเกรียงไกร กำแพงเศรษฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายธนดล พันธ์สอาด

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายบุญธนากร อ่อนดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายสันติราษฏ์ เหล่าเหล็ก

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายรัฐภูมิ บู่ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายพลาธิป ครุธอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายธนกร คิมแหน

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายนพวิชญ์ กฤษณะเสน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายพลพล พริกศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายภควัต แจ่มมณี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

วอนเจียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายธัชชัย กาญจนะสมบัติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายณัฐภูมิ สวนน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายศุภณัฏฐ์ เคยเห็น

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายวนพล มีท้วม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญผล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ นาคทัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงแก้วขวัญ ภูสี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงธนาพร บุญมี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงนวลนิตย์ การสมทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงปุณณภา ศรีจันทร์ทับ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงฟารตา อุดมวิศวกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงศิรประภา คุ้มพาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เทพจัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงกิรณา เพียดสิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงธนินยา พุ่มจีน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายธีรเมธ ทองมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐพิชญาย์ รักษาพราหมณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายเดชาวัต คันธะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๒ เด็กหญิงปรานต์สิรีนุช
หรรษคุณาฒัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

นาพันธุ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายนนทวัฒน์ หม่องอ้น

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ คล้ายชม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายปฤณ เนาว์ชมภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงพิชญาภา ร้อยโทสาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายณภัทร บุญมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงกนกกานต์ สมวานิช

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายกรวิชญ์ เกตุหิรัญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีวงค์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงวรรณภา ทองแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายกันต์ศํกดิ

์

หอมบุปผา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายณัฐพล นุ่นงาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงกชวรรณ การสันทัด

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายศักรินทร์ สุวิลาวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายพิชชากร คงนิล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงมนัสวี เปกปุก

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายบูรณศักดิ

์

วัฒนาสกุลเกียรติ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงศวรรยา พุ่มด้วง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงพรสุดา จันทร์ดุ้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงลลิตา ปราจักร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายปฎิภาณ นันศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายภราดร บางโม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายนนทพันธ์ นวลหมวก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายสุวิกรณ์ มหาวัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายพศวัฒน์ ชินเกตุ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงเปรมยุดา ตันตระกูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยอดถา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงพลอยชมพู สิทธิแพทย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ เกตุแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายธนกฤษ อ๊อดศิริ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ ทองชำนาญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายปรเมษฐ์ หลากจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายคุณภัทร แก้วเพียร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายมีโชค ปนจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา นวลใส

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายธนดล ไชยเมืองเลน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายภัทรกร มานุ่ม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายวีริศ สิงห์เสวก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายปฏิภาณ เทพอาจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายสิวธันว์ สาคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงประภาศิริ ยศเลิศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงณัฐนิชา พาสพิษณุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายณิชนนท์ รอดทองดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายฐิติกร เครือเมือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายพงศภัค วังสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงกนกพร แก้วเกาะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกฤตยา นิสากรเสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัญจนพร บุญเรืองพะเนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงเยาวพา พันธ์สอาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุกัลญาพร ผาลา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุชาดา เครือเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงนัฐติยา เนียมทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายบัณฑิต จัตุพจน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ เมย์ยาร์โบว์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายกีรติกร ผาลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายคชาชาติ ศรีน่วม

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายศุภนัฐ บำรุงรส

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายพงษ์นรินทร์ รัตน์เพชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายพงศธร จิตรคำคูณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายศุภวัฒน์ วงษ์ดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงอรวรรณ ทาพรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายพงษ์อมร กรรณแสน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายอนุสรณ์ แฝงสุธา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงอรวี เอียมจินดา

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายจิรพัฒน์ สุขสำราญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายสุพัฒน์ กฤษณะภูติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงวิชญาดา อินสืบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงปริยาภัทร คล้ายคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงเปรมสินี สิงห์เปรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงสุรเดช

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายวิศรุต สิขัณฑกนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงกนกกานต์ สรรค์เชือไพบูลย์

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายพิพัฒน์ บัวพุท

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ทับใหม่  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายวรรชนะ วอนสร้อย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ทับใหม่  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงกนกพร อ่อนคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ทับใหม่  

อต ๓๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงอรุณศรี ชุ่มเย็น

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ทับใหม่  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายธีรมธ บัวขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ทับใหม่  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุภาวดี ทับครุฑ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงณิชารีย์ อินทิม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีดา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายธนพุธ ขำฉา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายภาณุพงษ์ เนียมกลำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายอภิชัย อินทิม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายนวพล จีนบุญมี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงนิรชา ทองฝุน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงฐานิยา บุตรคอนบุรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายภูริพัฒน์ แสนฟูเฟอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี พูลติม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายอรรถพร เนียมกลำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายสถาพร รุ่งเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กลำแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ สว่างวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายอนุชา ทองแม้น

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงสมใจ หลานวงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายวีระ เพ็ชรสิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เฟองคง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายนาวิน มากมี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ ตันดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ธาตุทะเล

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายสุวิจักขณ์ เกิดสาย ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงเกศินี กำเนิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงขวัญใจ เขือนนันท์

่

๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ มาฮวด

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงสุรารักษ์ วงศ์บุตรดี ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ สุขเอม ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงอรัญญา กลินหนู

่

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงภาณุมาส บุญนวน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายอนันดา กลินหนู

่

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายณัฐภูมิ กลำทับ

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายประสิทธิ สายพริก

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วป.ระดิษฐ์ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงณิชนันท์ เอียมป.ระพันธ์

่

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พำนัก

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายปราโมทย์ ลาวิน ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุดาพร เอียมนิม

่ ่

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐี  

อต ๓๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงอาภัสรา เก่าด่านจาก

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี เนินโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายเทพนม พรมจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี เนินโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายนพรัตน์ ไวเปย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี เนินโพธิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายบูรพา โต๊ะสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายจักรกฤต เฉยขุนทด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายวรากร จันทา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายเมธา มีชม

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายกิตติพิภัทร์

์

น้อยสี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายชยังกร พานทอง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงจิรวรรณ หล้าแดง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงปยฉัตร เกตุเนียม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เสือเกิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงดวงสุรีย์ ปานภู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงรุจิรา เขียวจันทร์แสง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ น้อยนาค

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงปราณปริยา ดิษธรรม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายธานี จันตาล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ทองคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงปุณยานุช เอียมประพันธ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงนิภาภรณ์ คำมานิตย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงญาณีนุช สาดซิว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงนาราภัทร สุขทิม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงมณีวรรณ หวานมลตรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายภาณุพงษ์ ปองละไม้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายพงษ์เทพ วงษ์เนตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ม่วงรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายพีรภัทร นาคทัง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายนันทพงษ์ อินดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงวนิดา วังเส็ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายภูเนตร เถือนทับ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐวรา เพชรประณีต

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายสุภวัฒน์ จันทร์มี

๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญธูป

๒๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายพฤทธิ

์

ไวเปย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายธิติพงฒ์ จีนบุญมี

๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายสุรวิทย์ กุดแก้ว ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายสิริวิชย์ กุดแก้ว ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ พักสง ๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายนิฐิพล บุญเปา

๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายปยวัฒน์ รักสิงห์ ๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธนกฤต ผูกทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายพิทักษ์ มานาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงสุจินดา ชิดประเสริฐ

๑๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงอรอุมา สุมเกิด

๑๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่พุ่ม ๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงณีรนุช กัดฟก

๒๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงณภัทร น้อยจัน

่

๒๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงธารารัตน์ เชียงนวกุล

๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงผกามาศ แก้วชัง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงพัชริสา ศรีโคตร

๑๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงปาณิสา ชัยยะวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงพรพิมล พวงพยอม

๑๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วังกะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายธีรภัทร สิงห์คำ

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายวีรภาพ เพชรใส

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายธิติกร ประโยตัง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงสุชานาถ พรมเสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ พูลทะเวช

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงกชกร สอนชะอุ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายดนุสรณ์ สุวรรณ์ลำภา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงชาริกา พุฒเฒ่า

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๐
นายภัคพล ปญญาทา

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงสโรชา สอนชะอุ่ม ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายศฐาปนิก แดงนามนต์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายวรรณชัย บุญแส

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงนฤมล ภูสมสี ๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงพัชรีพร โพธิสาตร์

์

๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายธนาวุฒิ โรยพริกไทย

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงภัทตราพร จันศรี

๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์ไทย

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายนนทกร มาอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพลวัฒน์ บัวขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พร ต่ายลำยงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายภีมพล หอมคำวะ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายศุภวิชญ์ กล่อมกำเนิด

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายอภิชาติ หลงครุฑ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายกนกกิต จำปาขาว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงธนภัทร บุตรแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงวันเพ็ญ คงนวล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายอดุลวัส ตนเอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายจิราธิป รุนนวน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายศุภวัฒน์ พลบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี วัดหนองคันธมาศ  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๑
นายไตรภพ อ่อนลำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๒
นายสมร มีประไพ

๓๑/๐๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๓
นายอนันต์ ทองเชตุ

๒๗/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๔
นายบุญเสริม คำประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๔๙๘

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๕
นางสาวกนกวรรณ เณรรอด

๒๑/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๖
นายนายกิตติพันธ์ แก้วมะณี

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๗
นายไมค์ ชืนจิตร

่

๒๔/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์กำ

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๗๙
นายวิสุทธิ

์

ไชยเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๐
นางจิตรา ม่วงบ้านยาง

๒๗/๐๙/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๑
นางสาวประภาพร วิทยางกูล

๐๖/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๒
นายปฏิวัติ คำเพ็ง

๑๘/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๓
นางสิริกัลยา อ่อนวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๔
นายประสงค์ อินจันต๊ะ

๐๙/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๕
นางสาวชานิดา อัมลาภ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๖
นางสุธาสินี เรือนคำ

๑๔/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๗
นางสาวลักขณา ปุราคัม

๐๖/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๘
นางฐิตาพร โพธิทอง

์

๓๑/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๘๙
นางสาวจรินทร์ โลกเลือง

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๐
นายพชรพล ชุนนะวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๑
นายณัฐวุฒิ สีว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๒
นางจารุวรรณ พุทธา

๐๔/๐๑/๒๕๐๑
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๓
นายธนพล เชือเชียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๔
นางอณัญญา อยู่ยงค์

๐๙/๐๙/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๕
นางสาวศุภดา ดีอุดม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๖
นางสาวอมราวดี หงษ์ทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๗
นายชนัฐธร วตทิพย์โกมล

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๘
นางศุภวรรณ บูรณตระกูล

๐๗/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๐๙๙๙
นายเทพรัตน อุมรินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๐
นางสาวสมจิตร หลวงปนตัน

๒๗/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๑
นางมะลิวัลย์ ปนอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๒
นางนธวัลย์ ฉิมเชิด

๒๗/๑๒/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปวีณา จันกัด ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายกิตติพันธ์ ชืนพรม

่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๙ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงนิธิภรณ์ พูลพิทักษ์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายศุภฤกษ์ เชียงรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงศิริประภา จันทร์โฉม

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพิชาภรณ์ คันทะวง

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงเพชรอำพร พรมไต้

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงช้างดี หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์

หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายพรรษา วันสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตุงคะศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์

หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายรักไท เอียมพัง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายปญณวัฒน์ ขำแช่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายชยาณัฐ คร้ามทุ้ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายวสันต์ ยศสม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายบำรุงรัตน์ ทับเกษม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สมิทธิวัฒนกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงพรทิพย์ มีพร้อม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภู่เปยม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงปรารถนา วิเวกจวง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงศรีไพร เทศบ้านเกาะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายสมโภช พรมขาว

๓๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายเสกสรรค์ เจนชัด ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดแสง

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุนารี สุขเมา

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกมลชนก แจ้งงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงรสรินทร์ ซ้อนใส

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายภัทรณัฐ มาอินทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายนพชัย สุวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายอนณพงศ์ คำคุ้ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายณัฐพล หิรัญสวรรค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายธันวา จุลทองสัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายชัยณรงค์ ปาด้วง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายนิตติพัฒน์ มีสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายสงกรานต์ ทองแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายทินกร สีสุดโท

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงศรัณญา โมรารักษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงปาลิตา นาพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๐ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงนัยนา ดีทา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงสุกานดา การินตา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายชยณัฐ พยงค์ศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายเมธี สุขเขียว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ราชอาษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายสายชล สุขจิตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายฤทธิกร อรัญสวรรค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายชัยอนันต์ ทองสิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายคมกฤษ จันรุน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายธีร์ธวัช พระสุทัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายชัยนาม แซ่เล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายภานุพงศ์ สุทธกร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายภูธเนศ เขียวใส

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงพัดชราพา ปาด้วง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงประภัสรา จำปาแพทย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงประภาพร จำปาแพทย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงอภิณพร สายสังข์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงพัณณิตา ยิมเพ็ชร

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงกุลนิล แก้วนาคแนว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายสถาพร หิงสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายฐิติชัย จุลทองสัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายปาราเมศ สร้างไธสง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงรุจีรา ปราบวิชิต

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เขาแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงธนกฤต รู้ด่านกลาง

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายเฉลิมชัย สุขตน

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงวศินีธรณ์ หะรีเมา ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรหุน ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงชวนาการ แก้วแหวะ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายประกายสิทธิ

์

เพชรทองหลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายตติย วงษ์สวาท

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ นำเงิน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงฐิดาพร รับพรพระ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงจันทกานต์ ผิวหลง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงนันทิดา ศรีสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอาทิตยา สังเกต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๑ / ๙๖
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อต ๓๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงทองประกาย

โชติสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงชลลิสา สมานมิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายณัฐปภัสร์ สร้อยสาย

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายธนพล สัจจา

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงธัญญาเรศ วิไลลอย ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงวศินี แก้วงาม ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายอนุสร ทักคุด ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายพงศกร สังไทย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงอินทุอร จินดาประทุม

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงผสุดี เหลืองอ่อน

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายปรเมษฐ์ แจ่มกระจ่าง

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายจารุกิตต์ โลกเลือง

่

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงธนัชพร คงนิล

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายชยากร พ่อลีละ

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายณัฐพล ทับทอง

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายพัสกร เหล็กนาค ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายประเสริฐ ศรีแก้ว

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงนุสรา มีประไพ

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุภาพร อยู่มล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายจารุกิตต์ บุญรักษ์

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายธงชัย กลินลอย

่

๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เดชพละ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายภาณุกูล ศรีธิ

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายจัตุรภัทร ถุงจินดา

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายฤทธิรงค์ จันทร์ทะกูล

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงรัชนีกร สุทธิกร

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงทิพวรรณ แสนเกียง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงเกวลิน แก้วปู

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงจิราพัชร ลำไย

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงชลธาร แซ่หลิว

่

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียมใจ

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ วอนเจียม

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายไชยวัฒน์ เมฆแสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายธนาติภู จีนหน่อ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายภูผา เพ็ชรช้าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายศักรินทร์ แทนกลาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเกตุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายชาตรี มากมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายชนาธิป ปนคล้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายกิตติชัย ผูกพัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายจตุพล นามโครต
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายฝนหลวง ขาลรับบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายพีระวัฒน์ หลงครุธ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายชลอภิชาติ รสชุ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายธีรพันธ์ เทียงอบ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายธนกร มูลแสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายธนโชค ขุนจันทร์ดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เทศปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายวิสรุฬห์ เรือนเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายภูมิภัทร มาอ่วม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ใจมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายศราวุฒิ วะหิม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายธนบูรณ์ สุขเกษม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายอนิวัต ปองละไม้
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายสรรวัชญ์ ครุฑมัน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายธนภัทร เขียนเดช

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายอินทร์ทัช บางโม้
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายจิรภัทร โตอุ้ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายธนะชัย กรูดไคร้
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงเบญญาภา เพราะผล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงแพรวา คงถาวร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงกนกวรรร อยู่ทิม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ก้อนกลีบ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงฐิติทิพย์ เรียงเสนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงศิราณี บุญทัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงมนทกาญจน์ สงวนทรัพย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงลักษมี ดาวเรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงชุลีกร มีเหมือน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอาจรีย์ มีปน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายหัสดินทร์ หิรัญสวรรค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๓ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายฉัตรพงษ์ ด้วงรอด
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงจิตรกัญญา ถาแปง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงชัชฎากรณ์ พุทธรักขิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพิมพิกา มณีขัติย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงฐิติพรรณ ม่วงศรีศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงโสภา แตงหยวก

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงณภัสวรรณ ทำดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงธนารัตน์ โพธิทอง

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงวรพัชชา ม่วงโมด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงญาฤมล ผงคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายณัฐกรณ์ อินคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายวัฒนา บุญกาวิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ โอดจีบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงนงนภัส ยาท้วม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงวลัยรัตน์ พานทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายณฐภัทร พรมทิตย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายวุฒิชัย กลำทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขวัญเสือ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงอรพรรณ จิตรแจ้ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงอมลวรรณ วงษ์ภักดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงธิชานัน อินคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงฐิติมา แก้วทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงเกวลิน กัลยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงกิติมา จันดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงไอร์รีน นาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงกิติยา จันดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงพัชราภา เพ็งเปน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงบงกช แก้วจ้อย
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองนาพง คลองนาพง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงวราพร เล็กคำ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองนาพง คลองนาพง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายเอืออังกูล

้

พรมแก้ว
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองนาพง คลองนาพง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงชลลดา ศรีทอง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองนาพง คลองนาพง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ มงคลดี
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองนาพง คลองนาพง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายณัฐยศ วงศ์ภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง คุ้งยาง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ปาด้วง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งยาง คุ้งยาง  

อต ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายอำพล มณีขาว
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งยาง คุ้งยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายชัยเจริญ เทียบทับ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายธนวัฒ์ แก้วดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายอติวิชญ์ เกตุนิม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายจิรายุทธ ทองดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเดช
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียนเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายอานนท์ ลุแล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายภัทรพล วงศ์แก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน เด่นด่าน  

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายสมพิศ ม่วงแพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายนิธินันท์ พรมฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงนัฐชา แก้วกำเนิด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงวรรณวิษา จำปาแพทย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงจันทร์ผ่อง เกตุเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงประภัสรา เชือเทพ

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงการะเกตุ บัวประชุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มูลเหล็ก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์เสนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงวัชราพร แสงกลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายณัฐยศ แก้วล้อม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงเกษมณี อักษร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายวรรณชนะ พิมพ์จันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายศุกลภัทร บุญธูป

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทันนิเทศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงปานทิพย์ อยู่จีน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายอาณัติ ช่อบุญนาค

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายวนากรณ์ ลาเวียง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงอรยา อรภักดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงขนาภา มุขมนตรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายสมพงษ์ มาทำมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายพิณชนก แจ่มแค

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายวีรภัทร ผาสุก

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายธราดล จำปาสอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายวรายุส มันคง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงพรธิตา ทันสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายอซิตะ คงอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงนภาพร ฤทธิน้อย

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โตศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ ม่วงทิม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ยิมเจริญ

้

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระฝาง

พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 

อต ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายภูวดล เงินเชือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงกัญธิมา จับโฉม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ แก้วทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงกาญจนา แก้วทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เล่ายี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงปทิตตา พระเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ จุฬาลม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงกุลยา กระจายศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังถำ วังถำ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายธีรนาท ทัพหน้า
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายปรเมศ ชัยมาตร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงกรวี มาเสริมสุข
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา หม่อมรักษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายธนากร มูลมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สิงห์ศรีสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวนัฐกมล พิมเอียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๓

นายณัฐดนัย มะโนปา
๑๕/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๔

นางสาวจุฑามณี พิมเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๕

นางสาววรรณิภา ถุงทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวนิภาพร จูบรรจง
๒๑/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๗

นางสาวนฤมล ใจแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

เงินสุววรณ
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายสุทธิวัชต์ ธันญากุลวิวัฒน์
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายเจษฎา มงคลสนธิ

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายณัฐนันท์ กันเต็ม
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายอรุณรัชช์ ประคุณคงชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายณัฐวัตร เพ็งถา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายธรรมนูญ คงใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายเชาวรินทร์ กุลพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์คำ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายเกือกูล

้

กุลพรม
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายกันตพงศ์ มะโนปา
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายยศพงศ์ สังข์รอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายคมกฤษ หลงทอง

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงสุกัลยา แก้วรักถา
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวิชชุดา คำดา
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงณัฐพร แก้วใจ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงนราทิพย์ แก้วรักถา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงศิลาวดี แก้วรักถา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงชลลดา พุฒกำพร้า
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วใจ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงไอรดา เกือกูล

้

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายนครินทร์ หมอนตอง
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายกิตติภพ ด่านขุนทด

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายณัฐพล ผิมะลา
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายพงศธร อยู่ยืน
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายปาราวัฐ ศรีธิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายพงศธร นวลสีใส
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายอาทิตย์ ตนะทิพย์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายณภัทร อาจน้อย
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายภานุพงษ์ นิมพริก

่

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ขอบใจ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงปยธิดา รัตนสุวรรณกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงณัฐสุดา โตมาซา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงชนมน แก้วรักถา
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงกชกร ทาวิเศษ
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงค์ปน ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงอัญชลี ตองด้วง
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงพิชชาพร ตองด้วง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศศิธร เจริญขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายณัฐชัย ศรีธิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายพีรภัทร์ แสนอุบล
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายพงศพัฒน์ ศรีจันทร์มาก ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายณัฐภูมิ ธรรมคุณ

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายพิชิตชัย จันทร์ทวี
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายปญญาโชติ สุกทับ
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายสัญญา จันทร์สวัสดิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงปวีณ์สุดา การินดำ
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา การินดำ
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ปญญา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงธิราวัลย์ เกตุแก้ว
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายเทียน วงค์รอบ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายพลัฎฐ์ ศิระเมธาวุฒิ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายจักรกริช วังขวาน

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายตรีชัย หันสาริกรณ์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงปณฑิกา แก้วแสนปว ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วเขียว
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงธนัญญา สมคุ้ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วแสนปว
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงชัชฎาพร รอดตลอด ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา คำเต่ย
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุธีมา มาเพ้า
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๒๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปานคำ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายวุฒิชัย แก้วใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายรุ่งเรือง เมืองด่าน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายศิริเดช ศิริเดช ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายศุภกร คำเต่ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายพลกฤษณ์ แก้วเปย

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายพรชัย แก้วเปย ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายบุลวัชร บุญเกต ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายบริภัทธิ

์

บุญอินเขียว
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ ยามสุข ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายปฎิภาณ สอนกอน

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายระพีพัฒน์ กองแก้ว

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชำนาญไพร
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธนพงษ์ ท้าวโองการ
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา ซาทรง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงอมลมณี วงษ์อินทะ
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงตวงทิพย์ เณรแก้ว ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงกมลชนก คำหลวง
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปารีณา คำคลัง
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรีนวนแตง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เพิง

้

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง ชายเขาเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๘ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายกฤษดา มาตรอำพร ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายจิรายุทธ กาใจตรง
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเหลือง ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีคำ
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายทักษิณ อยู่ทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายธนาธิป สายยืด
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ธรรมสุ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพรชัย จันทะมา
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพิทักษ์ แสนกุลณา
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายพีรพันธ์ เขียวประจำ
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายภานุพงศ์ เรือนศิริ

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายรัตนพัฒน์ ธนะรักษ์สิกุล
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายสมชาย สุขสด
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายสิทธินนท์ จิตรประสงค์
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายอนพัทย์ ห่วงป
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายอนวัช มีดา ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายเอกพงษ์ ถือนิล
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนกุลณา ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วใจ ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงธนัชพร แก้วหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี คำไท้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงมนต์มณัช สุขเณร
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงเรียงพลอย ช้างต่อ
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสไบทิพย์ แก้วรักถา
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงสุกันยา ศรีนวนแตง ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงอวศยา ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา ซาทรง
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ จันอุด ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ลำมะนา
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ อินปา
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายนัทธพงศ์ มิงโปร่ง

่

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ เพชรแบน
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายยุทธภูมิ ต๊ะสุก
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายวงศ์วรา จันทร์ยวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายวัลลพ มูลจันทร์ทรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๙ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ดวงแก้ว
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงจิดาภา ซาทรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงธันวาภรณ์ ชุ่มเย็น
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงพีรดา แก้วรักถา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงวริศรา อ่อนโอน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายวีรภัทร เรืองชยันท์

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงรุจิษยา สุขเกษม
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงชลธิชา รอดตลอด
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงธันยชนก หันสาริกรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายธนกฤต ยศต๊ะสา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายปญญาวัต ปรีชา
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายพงศธร นาคหลวง
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายสมเจตน์ มะโนปา ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายธวัตรชัย ทาฟอง
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายนนทชัย ดีคำเติม
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายวุฒิชัย คำดา

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงจริยา มะตัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงจิรภา คำเต่ย ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงปฐมาวดี สุขวิพัฒน์
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงผกาทิพย์ นุ่มน้อย ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงรมย์ธีรา ใจต่อตัง

้

๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงรุ่งรวี มณีชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงศิริวรรณ แสงยนต์
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงทอง
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงปยาพร จันทร์อินบัว ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ เหมือนทิพย์ ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงสุประวีณ์ วงษ์ปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา สีวันคำ
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงคุณงาม อยู่สำอางค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายรัตนโชติ จันสอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็งถา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงษมาวรรณ ทำนักสุข ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ทิพย์พรม ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายก้องเกียรติ จันทรา
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หอมสุ่ม
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายอัครเดช แตงน้อย

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอัครเดช ฟองทา ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายณัฐเศรษฐ ศรีจันทร์มาก
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายธีรนันท์ ไชโย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงนิตติยา เย็นคต
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงพรชิตา อ้มหอม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงภัทราพร บุญนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายศฤงคาร สุโน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายณัฐชนน คุมชน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร ม่วงเอ็ม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วรักถา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงภัทรวี คำไท้

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

อินทร์ตัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายณัฐรัตน์ คำเหลือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สะลาวิน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนำเขียว

วัดนำริดเหนือ  

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายจักรพันธ์ นามวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายชนะชัย กูลประดิษฐ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ สุขวิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายพีรภัฐ โนนุช

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายศิรศักดิ

์

คงคณะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายนรากร กระจ่างวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายศุภากร สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายเพชรายุธ นุชคล้าย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายกชกร สุวรรณทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายปฐพงศ์ อ่วมศรีภิรมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายชนะนันท์ จำรัสศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายภัทรวุฒิ จันทร์สุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายจุฑามาศ สีนิล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายชุติมนต์ จินะปน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายนริศรา เถือนอรุณ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายเนตรลดา ทองก้อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายวรัญญา คงเมืองคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายจารุวรรณ มาเทียง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายสุภิชญา สุกใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายพนิดา พิศเพียงจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายมยุรี อุตรแปลง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงภาวิณี แสนแปลง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงพัชรพร ศรีทิม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงดวงกมล คามเขต
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงชลธิชา เออ้วน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายศักดา อุกอาจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายธนากร ตานนท์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายปองชัย ศรีวิชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายแสงอรุณ อินทะขัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงนรีทิพย์ เหล่าเหล็ก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงอุมาพร บุญโนนแต้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงนฤพร แก้วเพียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๘
เด็กหญิงประภารัตน์ ชัยมงคล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงปยะดา แสนเฮ้อ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายกษาปณ์ นาคทัง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายคุณัชญ์ เมียงบัว

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายจักริน พารา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายสิทธิชัย จิตอิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงชัชฎาพร ศรีทิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา กุนธน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงสุพรรณิกา พลายแว่น
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายโชคชัย จิวอยู่

๋

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายภูธร นามเขตต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายมานพ คงมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายยุทธภูมิ มันแย้ม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอภัสรา ปอมสาหร่าย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงศุภากร สอนริด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๓
เด็กชายศักดิวารินทร์

์

เรียนหม่อม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำไคร้
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชาวนา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำไคร้
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงชญานิศ ประเสริฐศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำไคร้
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ จันทร์ต้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายจักรภัทร มากมาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายณภัทร ศรีรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายนฤเบศ จันเสนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายอนณ อร่ามเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายยุทธศาสตร์ เกิดเจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายเดชดนัย แก้วใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงกิตติญาภา จิตต์มัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงนันทวรรณ หลวงคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงเปรียบดาว ดำดีพะเนาว์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงพัชรี กลเรียน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ กาศกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำสืบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฝนเครือ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายณัฐพล ปญญามูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายศรัณย์ จันทร์เจ๊ก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายธนาวุท สอนเณร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายกฤษณะ สาทิพย์จันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงอัญชลี ฉวีอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายธีรทัศน์ อินชูรัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายภูตะวัน บุตรจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายณัฐพล สีมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายเอกยุทธ ใสยิง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายเอกนรินทร์ ชาวท่าทราย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายธนชาติ ศรีเมืองสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายนภดล มันคง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายอินทัด นวมดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายกสินพงษ์ ชาวโพธิหลวง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายภาคภูมิ จิวจันทร์

๋

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายสัตยา จำปาดะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายธนัช โตมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายอนุชิต แสนบุญศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายโชคชัย ผากเบีย

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายเมธี จันมงคล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายจักรวรรดิ ผากเบีย

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายวรากร กลินหอม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงกนกพร พ่วงคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เรืองเทพ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงนันทิศา ริมทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงปรารถนา บุญทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงสุภาพร แก้วพุ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงลลิตา ตะสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงกันติยา รัตนเสถียร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงนัทชา ตันตระกูล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงกฤษณี ตะสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงกุลสตรี เทพอุด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงธนาวดี ศรีวิเศษ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ อุ่นเรือน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงอารยา มะกรครรภ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ พระพ่าย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายนฐนนท์ โสภารักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๘
นางเจนจิรา ใจกัน

๑๘/๐๖/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๐๙
นายนพรัตน์ แย้มขยาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๐
นางสาวละออน ฝอยจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๑

นายมนต์สิทธิ

์

ท้าวหอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๒

นางภักจิรา พรามจร
๐๙/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๓

นางบำรุง จันต๊ะสุรินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๐๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๔

นางสาวณัฐติกรณ์ ศรีภูมิ
๒๘/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๕

นางสาวทัดดา โนรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๖

นายปยณัฐ เอียมงิวงาม

่ ้

๐๒/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๗

นายสายหยุด ใจกัน
๒๕/๐๑/๒๕๐๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายกฤษณ กฤษณะ
๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายคุณวุติ บุญหอม
๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายเจษฎา แสงม่วง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายชโรธร อู่ทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายไชยวัฒน์ กลินเชตุ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชีถนอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยพิทักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายธนบดี พรมอ๊อต
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายธนาวัฒน์ เอียมงิวงาม

่ ้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายธิตินันท์ บุตรพรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายนิกูล โตเปลียน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายพันธมิตร เมืองนันท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายภัทรพล พรหมรังษี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายภูวดล สมพงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายวรุตม์ คงมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายวิษณุ แบนมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายอนุชา เฒ่าทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายเอกพล คำแสน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงชลธาร หมวกคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณชา พรมณรงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ขันเกตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๓๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เสือน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงนฤชา มีดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงนัตชรรัตน์ รัตนอาจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงนันทิชา อยู่ปาสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงนิรัชฎา สีจันมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงประวันนา กำทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ มณีศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงสริดา ทองฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์สวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงวรวรรณ ทิตระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงเอราวัณ สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงเทียนทอง แสนจิว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายธนพจน์ อยู่แก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายนัฐนรี มีเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีรุน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๔ เด็กหญิงทักศพรพรรณ
พิมมนตรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงนลินนิภา นาเกตุ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๖ เด็กหญิงอัญชนากาญจน์

ขันอินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายกมลภพ อินทร์เลิศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายกฤษณะ นันนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นามณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายจักรี หานหยุ่น

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายจิรพัฒน์ แหยมบุรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คำนนท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายธนารัฐ เดชฉิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายบริรักษ์ แก้วศล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายปรัชญา อาจโยธา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายปยะชัย เจริญผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายพลปกรณ์ แก้วเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายภานุพงศ์ เปลียนสุข

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายยุทธกร สีก้อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายยุทธนา วงศ์ษา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวิชานนท์ เชียงสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายวิวัฒน์ หมันการนา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายสรวิศ ยศตะหลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงกุรนันท์ ศรีเขือนแก้ว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงจิรภัทร คงล้อม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงณัฐริกา เวชไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงธราทิพย์ เมืองแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงนลิณี อินเขียว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็ชรจอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ลัยนันท์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงปยะพร ทองดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงพรชนิตย์ ขัดจา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี สร้อยสา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงรจนา คำวงษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงวนิดา อุสาห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร กาขัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไตรรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ วงศ์อินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงสิรีธร ชัยชนะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงอลินา ทองคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงอินทุภา ถนอมศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๓
เด็กชายกฤษฏากรณ์ ขุนทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายก้องภพ บุญมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายกิตติธัช ม่วงชุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายกิตติพงษ์ อินชูรัญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายจิระวัฒน์ จันทร์ฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายณัฐนนท์ สายทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายธีรภัทร ศรีทองคำ
๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายปรเมศร์ เอียมมุข

่

๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์สุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายภัทรพงศ์ สุทธิจักร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ ประสบโชคลาภ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายรัฐการณ์ ศิลาแลง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงกมลชนก ฤทธิเต็ม

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงกาญจนาวดี แสงกล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงจิติมา คำฝก

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงชญานิศ แสงอยู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงชุติมา รัตนวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงญานิศา เพชรบุญมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แปงการิยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา มันถึง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงถมรัตน์ อนาวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงธนัชพร ขันกฤษ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงนันทา สิงห์หมุด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงนุจรินทร์ ใจพิยะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงเบญจมาศ เมาลีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ เมืองชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงพรศิริ โคตรบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงพิมพ์พนันท์ พูลสาริกิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงภัทรภรณ์ พึงเพ็ญ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงรติมา ถำบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงรัตนมน แก้วธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ หล้าาท้วม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงอริสรา กาวิใจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ สายตรง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงอิศราภรณ ปอกหลง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายจิตรภาณุ อ๊อดกัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายชัยอนันต์ เขียวแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายชุติเดช จันทร์จรูญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายไชยภพ ปนสิงห์โต
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายณัฐดนัย เขือนสี

่ ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายณัฐภัทร คนงาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ริมนำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายธนทรัพย์ ธรกิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายธรานนท์ พรมลัภ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธวัชชัย ทวีชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายธวัชชัย อ้นไหว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายปวริศ บุญงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายพงศกร คงขลิบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายรพีวิทย์ คำนวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายรัตธภูมิ สายรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายวัชระ เจริญวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายวีรภัทร ใจวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายวุฒิชัย มันคง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ ถาพุท
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายสุริยา ไหวคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายอธิพงษ์ อ้นเจ๊ก
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายอนุกร แก้วสารพัด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายอัทฒกร คลังกรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงขวัญชีวา ขวัญคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เวียงสิมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงตะวัน บุญหวา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ทิพย์รัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สอนกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงธาลีรัตร์ เลียงประเสริฐ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๘
เด็กหญิงเบญจมาพร คำชู

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพลอยสวย คำสิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงพิมลดา พิมพา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิริสาร์ พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงเพชรไพลิน ลิขิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสิริรัศมิ

์

มงคลเสถียร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุภัสรา เชือดีสืบ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ เจ๊กอร่าม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายจิราเมษฐ์ จูบรรจง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายชัชวาล จันทร์เขียว
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายณรงค์ชาญ ทานะขันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายณัฐภัทร วงษ์หะนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายเดชอนันต์ บุญมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายธนาดุล ปญชะนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายธีรภัทร สุภาชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายธีระชัย จักรขัตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายนราธิป ธุระ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายนิรุจณ์ ตาสว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายพชรพงศ์ วังเทียน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายภาณุ สมภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายภูวนาถ ปแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมวัฒนะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงกฤติมา อุดมละเอียด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดีทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงเกวลิน เนตรจ๋อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงจันตนา เมตตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงชนิตา ทองคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงชลทิชา ปรีชารักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงนพวรรณ ทองสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงนำฝน ศรีแพงเพริศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงปานวิภา โมรารักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงยอดชีวัน ขวัญคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงยุพาวดี อำนวนคณะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงรินมณี บุญชู
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงวรัญญา เทียงสาย

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงวรินญา สีทาแก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงวริศรา โชคอำนวย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา มียา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วกู่
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอรษา คำขันตี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงอสมาภรณ์ ชูพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงศิรัญญา วังผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายไกรวิเชียร ทะนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายปฎิพล ยอดสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายปณณธร วงศ์ราช

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุรัมภา ปลอบโยน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๙ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงเกษวลิน ตุ้ยบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา นาคแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงธนาพร อิสรารักษ์ชีวิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วงศ์ภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงมุกดา อรบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุริยะธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงสุชาดา แดงแซว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงสุธิมา ไตรมนตรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุวรรณษา กฤษวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอรอุมา แก้วหลอด
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายเกริกศักดิ

์

แหบยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายจิรายุทธ ใจกัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายณัฐพงศ์ น้อยบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายบุญพิทักษ์ พรมจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายปาณรวัตร เทียนเอียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สายใจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ อำนวญคณะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายวิศรุต น้อยบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

บุญมยวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายศุภกร สิงห์แก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายเสกสรร วันศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีสุนาครัว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ตุ๊แสง
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์ เจดีย์คีรีวิหาร  

อต ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายวชิระ คำจ้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์ เจดีย์คีรีวิหาร  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายศุภกิจ ทองมี

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจดีย์ เจดีย์คีรีวิหาร  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงปณิดา แสงสุข
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์ เจดีย์คีรีวิหาร  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงสุภา นาจันทัด
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจดีย์ เจดีย์คีรีวิหาร  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ ชมโลก ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายโชติยากร สมเชือ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ จงไพบูลย์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ทานา
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงศิริพร ศรีภูมิ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงกนกพิชญ์ คุณะจ๋า
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายภูริช อกกระจ่าง
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายวัชรชัย ด้วงอินทร์

๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายวรเชษฐ์ แก้วก่า
๑๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กุณจ๋า ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายวุฒิชัย สังข์มูล
๑๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายณัชพล จันทร์นาคา
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายบริวัฒน์ ตาเจริญ
๒๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายวรวุฒิ คุ้มสุวรรณ์ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายคมสัน เพ็งสว่าง
๑๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายธนกร ส่งเสริมทรัพย์
๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายธีรเทพ สังไทย
๒๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายประภาส จินตะโพธิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายมงคล สุขคำ
๑๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงวรรฤดี เพชรเอียง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงวิภาดา พรมถา
๒๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทีกว้าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงสุรีวรรณ ผาเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)
ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงอภิญญา เชียงส่ง ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงจิราภา อภัยภักดี
๑๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงอภิญญา สุดสาคร
๑๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงกรรณิกา คำชม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงฐิติมา ทะปญญา

๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงพุธตราภา ทองเจริญ
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงลัดดา ยาสา
๒๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์สังข์
๒๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ แบนจันทร์ถา
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายธีรภัทร สังข์ไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายกาลัญู อ้วนดี
๑๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงเดช ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)
ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายจิราพัชร โสภา
๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายญาณาธิป เชียงพันธ์
๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายทีปกร อินอุด

๒๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายนฤนาท ยานะผูก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายอนาวิณย์ ผาเจริญ
๑๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายอรรถพล จันทร์นาคา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายณัฐพล เชียงส่ง
๒๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายภานุวัฒร์ ชัชวาล ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายลำบุญ หน่อแก้ว ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายศิวา แก้วเปย ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายอายุวัต พันมา ๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา กาพิน
๑๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงจุฬานันท์ ทะปญญา

๑๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา ทองเฟอย
๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงเหมวรรณ ชูแสงจันทร์
๑๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงอิสริยา ทองจี

๋

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงกัลยา แก้วเปย
๒๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงปาจีรนันท์ นิลหมืนไวย์

่

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงพรทิพา บางแช่ม
๒๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายศุภกฤต ปนปา
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายพงษกร กล้วยแก้ว
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๘๙
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา กำผ่อง

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงพรธิภา กันทะกะ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงกนกนุช จันดา
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา ผูกจิตร ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงนฤมล แก้วเพชร
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายธนกร บางแช่ม ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายมงคล เกิดแก้ว
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายธาราดล ศรีอ้าย ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขตบรรพต

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ ธนูมาศ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายสมศักดิ

์

บัวอ่อน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ พลอยนำเทศ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายณัฐกร คำสุก ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายณัฐพล ทีแนว

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงนุชจิรา ทองนัน

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่วยศรี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายนัธพงศ์ เขียวคำ

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายพงศกร ปนวงศ์งาม

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายณัฏฐกิตต์ สีน้อย

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายนิพัฒน์ คำเคือง

่

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายสุรชัย แก้วสุวรรณ

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงชลธิชา แสนสงคราม

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ มะตอง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงกิตติยา ลอพิจิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงจิดาพร แก้วฉลาด
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงทิพปภา ปนตานำ
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายชัยวุฒิ เขียวจันทร์แสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงประจักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงเอวิตา หาญบัวคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา แก้วพันธ์อำ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปานวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงกัญญาพร เชือสาย

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา ปรึกษา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงขวัญสิริ รู้ประมาณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายยศวริศ คำเพ็ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายปรัชญา เขียวจันทร์แสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองภู่
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังข์ลาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายธนาทิพย์ เพ็งปน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายสุพจน์ ทับเสงียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ อินทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงธัญรดา นวลบุญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายมงคลชัย ฟูใจ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายธีระพงศ์ มะโนวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายธวัชชัย อ้นทองทิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

จรรยา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายชิติพัทธ์ อินทสุวรรณ
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายภาคภูมิ ชมพู
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายชนะปญญา สงใย
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงพนิดา มยุเรศ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงนพรัตน์ คำโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มีแก้ว

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แดงอุบล
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำคุ้ม
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำใส ม่อนนางเหลียว  

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายพิชิตชัย โปร่งใจ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายรัชภูมิ แบ่งทิศ
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายสิทธิชัย ศรีนวล
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ สีชุ่มใจ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายกฤษณ ทองดอนแต้ม
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงวาสนา เกตุทอง
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงนลินนิภา สวยถิน

่

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงวิภาวดี นุ่มนวล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายวรวิทย์ บุญมาต
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายบวร ทรงประโคน
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายชุติพงศ์ ภูมิอรัญ
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายนิรุจน์ แย้มเจริญ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหมือนวงศ์ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา ปนตานำ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายนิรนัย โครส
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายก้องกิดากร เอียมคำจันทร์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายจิรธนา อำเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายธันยบูรณ์ แจ่มชู

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายณภัทร เกตุเนียม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงชลลดา มากมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วตา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงสรัลรัตน์ มีรอด
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายธนากรณ์ แย้มเยือน

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายศุภสิน วิศรี
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนเจริญ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายอภิชาต โสภาอิน
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายบริพัฒน์ สุดใจ
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายปุริมปรัชญ์ คำอ้ายล้าน

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงเพชรมณี ลีโต
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงชญานิศ นึกไฉน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พวงใหม่
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงพรชนัน ติบใจ

๊

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอริสรา สอนแวว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงรมย์ธีรา ถมยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายจักริน ทับแว่ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงกรวิสา พจนอารี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงวรนันท์ ดาทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงศศิกา วรรณสิม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงทิพยา แก้วแจ้
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงเมธิตา ตะเพียน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงวรัญญา อยู่มา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงพราวนภา สุขแสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พันสนิท
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงนำฝน ย้อยยิม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงชนกวนันท์ นาไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงปทุมวรรณ จีนหน่อ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายคาเวีย แฮเมด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงชาลิสา ชูเชิด
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายณฐพร จันทิมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมเพ็ง

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายดนุนัย จันทร์พรมมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายธนภูมิ พงศานิจยุคันต์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายธานัด บุญวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ ดวงเดือน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงพลอยใส มาต้น
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านแม่คำมัน

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายนราธิป โปร่งจิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงอินทิรา สิงห์ขีดบุรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงภูริชญา หมืนสีตุ้ย

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุภาพร ใบบัว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงสกุณตรา สุพัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายสาธิต จำปา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ พิมพ์สราญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงสุประวีณ์ เกสรดอกไม้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงปริมวดี ชัยสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงภคนันท์ เดินดง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ ไฉวกลาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงพรหมพร คำชม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๒

นายนันทยศ จิตพินิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายศุภชัย เชือมศรีจันทร์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงปตทิตา กาสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงอัญธิกา หมืนนาอาน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๖
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ทองคำมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงสกลสุภา ลือจบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายวรกันต์ นันตา ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงเก็จมณี แก้วทา
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายสุภานัน เชือปูคง

่

๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายวุฒิชัย ขวัญอ่อน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายรัฐพงษ์ สิทธิเจริญ
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายปฐมพร ชมพู
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงศศินภา ปะระมะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงทรรศนีย์ มีเจริญ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายรณชัช มาบ้านไร่
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงธัญธมดี นันตา
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงสุธาสินี ปสสาพันธ์
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงภวรรตี ภูเขียว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายธนากร กกหนุน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายวศิน จักรนำอ่าง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายอัษฎาวุธ สิพิลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายวีระภัท ทับบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายวราฟลุค ใจเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงอาภาพร จินปุณณะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงบุษกรณ์ มูสสา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ฟนบ้านไร่
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงแสงดาว แจ้ใส
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงสิรินทรา มาบ้านไร่
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงวนิตา พรมพะสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุปนะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์สิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงอรัญญา พรมพะสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธารเทพ ศรีสุธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายสิทธา ศรีชาวนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายจิรายุ สายเสมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายศุภนัฐ จิตรโสม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกิดกอ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายธนภัทร แช่มชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงชมพูนุช สียา

๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ บ้านแก่งใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายธีรนัย คำใบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภราดานุสรณ์ บ้านแก่งใต้  

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายจิรัฎฐ์ ยิมอำ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

ยอดทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงวรินท์นิภา รักษาคง ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงอภิฤดี มาอยู่
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายบุญหวง สนแย้ม ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายอนุชาติ จันตรา
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายฉัตริน เพ็งหมู
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

คงนวม
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายเอกภพ สวนม่วง ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายกฤษณะ เทพทอง
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธีรภัทร จงสมชัย
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายวันชัย น้อยทรัพย์
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงนันทิชา สติดี
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงชลดา มิงเหล็ก

่

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ศิลา สีหานู
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ สีแดงน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายนรเศรษฐ์ เหม็นต้นสาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายสุทศ อ่อนสา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายนครินทร์ มันต่อ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายเอกชัย เครือสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ คำเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงวนิดา พึงพิณ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงณัฐนรี จันทร์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงวันวิสา มันกำเนิด

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงชนัญธิดา เชือปูคง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธีรนันท์ คำก้อนแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายปริญญา มาติดต่อ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายภูมิภัทร นาคมี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายวรากร เพ็ชรดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายณิชกุนต์ เทียงตรง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายโกสิทธ์ สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงอรณิชา จันทร์ดุ้ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำก้อนแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายรวินทร์ จุละสุขุม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายอรุชา รักไทย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงณัฐฌา ทีระแนว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ผลสุด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายศุภสิษฐ์ ไกรทวีกาญจน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์ยวง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายศิวกร ภู่ปาน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายธนพล จาร์ยยุ้ย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายอธิวุฒิ พรมโสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายชิษณุพงษ์ เชือประเสริฐ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายธนกร สุนาวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายณัฐนนท์ ชัยมงคลไพศาล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายพีระ น้อยเพชร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ภู่ปาน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรีพิทักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงปราณปรียา ประยูรชาญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เทศเอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงสมัชญา นุชอาวรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงวริษา วงษ์หวาด

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงไอริณ พรมโต

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงภาวิกา ขันติวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายธนวัตร มาประสพ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายศุภกิจ เคยเห็น

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธัชกร อยู่ดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายทักษ์ดนัย นนขุนทศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายพันธนากรณ์ ขำคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายธนเดช สาขา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายปรัชญา ธีระแนว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โม้เกิด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายไชยภัทร พาไทยสงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขเกษม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายนิธิกร คงเพ็ชร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายกิจสดา คำอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงหทัยชนก ราชพลแสน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงชลดา พรมโสภา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๘ / ๙๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงมุฑิตา สร้อยสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงอรัญญา จีนชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงวริศรา อ่อนดี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงวรินทร อ่อนดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงลักษิกา ดีบุณโน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงอณาฮิตาร์ บุญเนตร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายปภังกร ปนทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขัดเกลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายอลีป เรืองบุญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงภัคจิรา ยินดีรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงคัมภีรดา สุเติม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงอารียา สารเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

สนโต

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงสุธิตา พลสอนดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงปนัดดา มาบ้านไร่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายภาคภูมิ งามขำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายณัฐกานต์ เพง้าฝอย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงธานาวดี อินอ่วม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์หอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงศศิวิมล บงคล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา รุ่งเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายธนภัทร ท้าวไชยชนะ

๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๒ เด็กหญิงจันทร์ธิมาภรณ์
โพธิบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายนภดล แก้วกุลศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงเปมิกา บำรุงสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงอริสา เครือทราย

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงสุกัลยา บุญนิฉันท์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์บัว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงการะเกต อองราช

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายนภปดล พิมจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายชวัลกร พุ่มไม้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงสุจิตรา มูลเหล็ก

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายศิริมงคล ต้นจันทน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงฌัชฌา คำสุวรรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายพลพล คำสุวรรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๙ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มากพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงหฤทัย รสชุ่ม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายจันธพรไชย กาจักร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงนภัสสร ธุระกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงพิราอร คำสุวรรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงนฤมล พรมแปน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายธนโชติ ย่อยทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายธนชิต ย่อยทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายวุฒิชัย จิวอยู่

๋

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายวัชรพล พุฒมาลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ บรรทึก

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายสิทธิโชค จิวอยู่

๋

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายสุทธิกมล ดำมินเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายสุทธิธนา ดำมินเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายสิรดนัย แสงแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายธนพงษ์ ชืนเกษม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายธนพัต ชืนเกษม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายบดีศร เดชลี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงนฤมล พุทธัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงสุกัญญา กระแสร์สินธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายปณิธาน พุฒมาลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายนันทยศ ขำประสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายกฤษณะ รักวิง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายพชร มุขแสน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายจักรพงศ์ ยอดทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายกฤตธี เกตุสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายภูผา พุฒมาลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายชาญชัย คำมูล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา แสงแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงวรัญญา โคกชู

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ พิมสวน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงปริฉัตร บัวดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๗ เด็กหญิงศิรประภาภรณ์
เกตุเชือจีน

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงณิฌาดา หอมพิกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ม่อม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๐ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายจีระพงค์ ดีดัน

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงญาโนทัย อ้นวังแดง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงแพรวา ทองทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงณัฐพร เงินจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงอังคนา โกกนท

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายวันเฉลิม กระแสสินธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายศรายุทธ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายณัฐนันท์ สว่างศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงดวงมณี บำเพ็ญสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงปาริชาต บัวดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายชาญณรงค์ พุฒมาลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายก้องเกียรติ เกตุสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายไตรภพ พรมหา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายบรรณกร เหมือนเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายพิทักษ์ รักวิง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ อยู่ยง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายปยะชัย เจ็งเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

สิทธิเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงธิตาภา ดีมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุเพชร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงอรอุมา เดชสุริยันต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายกิตติธัช คำมะรัก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แม่นรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงยัสมี สาเมาะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา แสงอุไร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงอุไร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงชัญญานุช แหน่งฮวบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายกิตชฎา คำมะรัก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าอวน ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงนับดาว นวลเกลือน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงสิริพร นพเทศน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิเนตร

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงพิยดา ภูนวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงณัฐสินี พุ่มสีนิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงชนาธินาถ แดงกองโค
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงปทิตตา กล่อมเกลียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๑ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายสุรเดช เมฆอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายวุฒิชัย วรรณกี

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายจักรกริน อินชายเขา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงณัฐกมล ทารัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงภัคธีมา โหมดพลาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงอินทุอร คำศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงวารุณี บางทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงชโลมใจ พวงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายวัชรพงศ์ พุ่มไสว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายอนุชา ใจสอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงวรางคณา โกสินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงยลดา สุขโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงอภิญญา ช่างวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงธนพร วิจิตรเฉลิมพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงธีรนุช โกสินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายสธน มูลถวิล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายณรงค์กรณ์ ม่วงรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายธีรภัทร อ่อนต้น
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายรุ่งรดิศ ขันทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายกิตติธัช อ่อนศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายอภินัทธ์ ปนทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายเตชินท์ ดิษผักแว่น
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายสุทัศน์ เนตรช่วงโชติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายธนกร ภู่กำเนิด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายปญญาวิชญ์ มันกันนาน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายคิรากร ถนอมเกียรติ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงศศิวรรณ วงษ์พาดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงจันทร์ชนก ทาติด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุตะภัก
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงศิรประภา คำมินเศษ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงนัชชา ช้างปาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงบุษกร ชำปาน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงชญานี แสงเช่า
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงโชติกา ทังคำ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงกชกร พินเกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๒ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงพิจิตรา สุขเทศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงอภิชญา โจ้นนำอ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงอรปรีญา เทียนทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงอภิชญา พลอยบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนะเสถียร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายธนยศ โกมลบุณย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงชลธิชา นุ่มน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ จิตต์จังหวัด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงวนัชพร เสียงเสนาะ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงวรรัตน์ สกุลลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายณัฐพล ทิมพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายณัฐพล จิตต์จังหวัด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายพงศกร จันทะใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายมานะ วันณิภาภรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงกรกต ครุธดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงรัชณีวรรณ์ มนต์ชัยกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงอนันตญา หล้าหิบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงอรพรรณ วงค์ยิมใย

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๘
เด็กหญิงภูมิวารินทร์ ครุธดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายจีรพงษ์ นกเนียม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายธันวา เนือนุ้ย

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ จันทรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงสรัญญา ไวยจะมี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงอภิสรา เณรพรม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงอรุชา ชูชุ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงนวารัตน์ ห่วงศร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายนราธิป กลมสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ท่าดินแดง  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ม่วงปราง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ท่าดินแดง  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายนรากร พิมพาเรียน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ท่าดินแดง  

อต ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายนพกร เกิดมาก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไร่อ้อย ท่าดินแดง  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายกฤตภาส เพ่งพินิจ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ดีสาย
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายชัยโชติ สีสด ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายณัฐพล บุญชู
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายภูริศ บัวก้อน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงณัฐชา บุญชู
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงนัฐชา ศิริวรรณ์ ๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงอภิชยา เงินทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายศรัณยพงษ์ เงินทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงภาคินี บุญมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แตงช้าง ๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายณัฐวัตร มากล้น

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้ายนำ ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงแพรวา กันมัง

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท้ายนำ ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นุ่มสีหมอก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้ายนำ ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายพรเจตน์ เหล็กอ่อน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้ายนำ ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ โจมบุญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้ายนำ ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงกนกพร ถนอม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงสุภัสสร ม่วงแจ้ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงธัญชนก คำแรต

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายนิฐิพล คุณนะ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายพานุวัฒน์ เกตุแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายอรรถพล เทียงตรง

่

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ มีอัฐมัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภู่สุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงชญานิน จันตอง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงปยะนันท์ ภูกัน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แก้วสวาท
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายกิตติกร ผ่องศรี
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายธนพล บู่ตัง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายนวพล คุ้มเอียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายพิศณุ บุญโธทก

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายอนุชาติ สิงห์ดี
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายอภิชัย กลินดวง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายอุรุพงศ์ สนแย้ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงกษมา นิลเทศ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงธารารัตน์ อยู่ขำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ เชืออินทร์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสิรินภา เชืออินทร์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายกันตภูมิ เกตุแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายกิตติชัย ปานะวุธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๔ / ๙๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายนัฐพงษ์ สุขจีน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายนัฐพล สุนทร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายปยวัฒน์ เชียงกา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายวุฒิชัย เกตุแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายสถาภร หาญโนนแดง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ตวงรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงกฤติกา ผ่องศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงเจตน์จิรา หาญโนนแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงซัลมา พลายแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงธนพร อยู่พระจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงเนตรนภิส อยู่ยืด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงพรนัชชา สุวรรณพันธ์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงภัทษรา ฉัตรทัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายจิรโชติ ทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายธนากร รอดภัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายธันวา จีนทัง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายธาวินทร์ แซ่เต็ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ลามแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ วรรณเกตุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายยุทธพิชัย ชัยทน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายวรวัฒน์ คงพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายวัฒนะ มะณีกรด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายอนุรักษ์ วรรณเกตุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ คุ้มเอียม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันพุฒ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมาก

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงเขมิกา ธิสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มังเรือง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงนภา ทองเกาะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ รอดภัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงปริญดา เรืองอยู่
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงศิริพร ทองแม่น
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุธาสินี ทองรำพรรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญเสือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๕ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงวรัทยา ขวัญแย้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงคฑาทิพย์ คำสวน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายจักรพันธ์ คำสวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงภัทรวิภา โตบำรุง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงวิสสุตา สระทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายปรมินทร์ ยิมสวน

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๑
เด็กหญิงสัตตยาภรณ์ อ๊อกด้วง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงไปรยา พรมแดน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาปนแดน พระยาปนแดน  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย สดชืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาปนแดน พระยาปนแดน  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงแพรวา เมืองเกิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาปนแดน พระยาปนแดน  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ คุ้มทัศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพญาปนแดน พระยาปนแดน  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เทียมพิทักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพญาปนแดน พระยาปนแดน  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทียงเต็ม

่

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา จุมวรรณา ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายนาจาพัฒน์ ดินไธสง
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วอุดร

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงต้องตา แหยมเกิด
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงธนพร ดีเพ็ง ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงนริศา นาคใหม่
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงพนิตพิชา ภู่ดัด
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายภูวฤทธิ

์

เดชะคำภู
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายสุขสันต์ เงินทอง
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงนพศร รุจิเรข
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงพิริยา บุตสี
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงชนกานต์ วงษ์โสภา
๑๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายภูวดล จันทร์แจ่ม

๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๑
เด็กชายวันเฉลิมพงษ์ บูรพา

๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายพงศกร ผูกผา ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุกานดา พงษ์เจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงอรกัญญา สายสิม
๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายชรัช เฉวียงวาศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๖ เด็กชายเกียรติประวุฒิ
วรรณคีรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงกมลพัชร กิงจ้อ

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงจริณรัตน์ ทองหนุน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายธนกฤต ใจทหาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๖ / ๙๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงพิชญธิดา วิไลรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายพีรภัทร์ อำฉาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์เพ็ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายมณฑกานต์ มลภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายอัมรินทร์ อัปมาโท

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงกฤตธีรา มันเหมาะ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงสุภาพร แปงเสาร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงอนันตญา อินกัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงอพิชชา ร่วมวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายนรภัทร พรหมน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายภานุพงษ์ บุญมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายรพีภัทร์ อำฉาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายสถาพร แปลนสันเทียะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายอนันทโชค ช้างคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงนิรินธนา อินทร์ตระกูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงนิวาริน อินทร์ตระกูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงปาลวี รอดเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงสุพัตฒรา มีดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงสุมิตา นวลแหยม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายดุษฎี มีสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายบุญเทพ สวัสดิวงษ์

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายปุณยาพร สุขเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายมติมนต์ รูปดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายรชต อินนาคกูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายรณชัย เงินพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายศิวัช เหล็กสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายศุภณัฐ แก้วสกุณี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายสหรัฐ เหล็กสิงห์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายสิบปกรณ์ พัดจันทร์หอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงกรกนก กาดกอเสริม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงจิรัชยา มาตรินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มีมานะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จีนย้าย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงณัฐธิชา เงินพล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ ย้ายหน่าย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๗ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงนภสร เหล็กสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วอำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงนิชา จีนย้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงปพิชญา ปานรุ่ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงประภัสสร เหล็กสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์โต

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงพรปรีดา ชูติด
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงพิรัลพัชร แปนเพ็ชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงพุทธวรรณ สำแดงภัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สิงห์คาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงภักดีรัตน์ ทองคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงภัทราพร หลิวนารี

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงมณทิชา บุญมีโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงเมทินี จีนย้าย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงรัตนากร งามเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงวรรณชนก มาพ่วง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงวรรณิภา ทาบง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงวรรณิสา สุริมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงวรารัตน์ แก้วอำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงวริศรา ประทุมลาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงวริศรา พุ่มเทียน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงวารีรัตน์ พุ่มเทียน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงเวนุมาศ พุ่มเทียน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงศรุดา จันทร์ดำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงศศิกมล เกตุเปรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงสวรรณยา เกตุเปรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงสาทริยา มีสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เครือแปง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุญศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงสุรัมภา อินโทน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงอณัชติยา ทองคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงอติพร เม่นอยู่
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงอนงค์พร สามงามมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงอภิญญา ชืนมณี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงอจิมา ทรัพย์อยู่
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๘ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงอาริษา สุขเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายจักรกฤษ สุขน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายพงศ์ธร ถาวร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายวิทวัช บุญกุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงสุนิสา ทับคล้าย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายจิรายุทธ นากัน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายชนภัทร แก้วฉำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายรพีพัฒน์ รุ่งน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงญาณิศา โพธิศรี

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงปภาดา ไตรแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายธนาคิมต์ ปนวิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายภัทนพงษ์ รวมสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายรพีพร พ่วงตรง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายศิวกร ภู่ห้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายอรรถพล ตรีวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา แผลงศร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ประกายศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายนพดล นามโครต
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายนราธิป แผลงศร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วเข้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงจินตนา สินกระสัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา นากัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงสุนิษา พูลศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายปราการ สาเกิด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายพิทยา พ่วงตรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายเอกราช นากัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงณภัทรศรา ทิมเทศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายก้องเกียรติ พ่วงหงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หมวกอิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายธีรพงษ์ อิมเพ็ง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายนครินทร์ จับแสงจัทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงกันติชา พินเกตุ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงจิรภัทร ภูมิผ่อง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงนิตย์รดี ราชเพียแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงอภัสรา มงคลทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๙ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งโหมด

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายธีรชาติ พลอาสา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายวรพล บัวบานตรู่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายวิชาญ เพ็งธรรม

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายสหรัถ แสงพุก

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายสุทธิพร เพชรดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๑
เด็กหญิงธนพรพรรณ พวยอ้วน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงพลอยชมพู สุขสมบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงภรณ์ธีรา สารปง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงวรัสนันท์ จัทร์เติมต่อ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายปพนเดช แปนเพ็ชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในเมือง ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แปนพรหม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงภัคจีรา แสนสุภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายชัยทวัช พุ่มเทียน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงเบญญาดา เขียวดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายกิจติศักดิ

์

ทัพแสง
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายณรงค์ธร เพ็งสุวรรณ์
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายณัฐชานนท์ เรืองแตง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายอนุสรณ์ มีท้วม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงกาญจนา ขันทอง
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงเกศกนก บัวลา
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงจันทริกา พึงลุ่ม

่

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดาอำ
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงชนาภัทร ขำเกิด
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงชนาภาก์ นิลฤทธิ

์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงณัฐกมล เกตุอำพร

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงธัญชนก เรืองแตง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงธิดา สังข์หอม ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๓ เด็กหญิงประกายทิพย์
ชัยสอาด

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงปวริศา ศรีประเสริฐ
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ คำกอง
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ ขยายเสียง
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงศุวรรณา ขยายเสียง
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายธนกฤต ภูมูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายรัฐพล จงทอง
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายสิทธิพร ทองศึกสาย

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำภู ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงปลายฟา ทิพย์พรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงมาลัย ไชยราชา
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงศุลีพร มังเรือง

่

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงอมรสิริ เกิดคุ้ม
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายกิติพงษ์ ศิลปกรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายชัชชล รุ่งบาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายชานนท์ มาบ้านไร่
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายตรีกวินท์ เกตุอู๊ด
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายปฐมพัฒน์ พรหมจุ้ย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายพรพล มาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายพัทธนันท์ มงคลพิสิฐชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายพัสกร โตโสภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายพีระพัฒน์ สาหนู
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายยศภัทร นุ่มมีชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายวีระพงษ์ จันทะคุณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายศุภณัฐ เกียรติยศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายสรัญ ศรีประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองมาลัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงกชวรรณ จูมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกนกพร กิจสวน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงกนกรต แก้วศรีรังค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมรัน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เกตุสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคสีดี
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงจิดาภา เกตุบำรุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ คงสัจวิวัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อิมทับ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ เย็นจิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงดารณี ด่างแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงทัตธีมา ต่ายวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ อยู่เย็นดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงธันยพร ไพลดำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ คำจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๑ / ๙๖
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อต ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงธีรารัตน์ มีใจชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงเบญญากร โสมสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงปฐมพร อ่างคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จงทอง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงพรณกานต์ ไทยสามเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงมาลาตี โยมยอด

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงวิชญาดา ดำสอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงวีรรินทร์ อินแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงสุวรรณภา แก้วสกุลณี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงอุมาพร วิเศษทักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายไกรวิทย์ แจ้งสวะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

แย้มชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายจตุรภัทร กาศเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายไตรภูมิ ต๊ะนำอ่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายธีระวุฒิ ทองแตม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายพงศกร บุบผามาลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายพีระพงษ์ พรมจุ้ย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายภูมิศักดิ

์

พุ่มประทีป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายเมธาวี แก้วเล็ก
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายยศพัฒน์ สมบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายยอดชาย เกสรบัว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายสิรวิชญ์ รอดภัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา คำนุช
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงจริยา มูลนิล
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงจิตตนาถ โพธิมาตร์

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงชณัฐดา สุโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงชาลิสา เกิดเชือ

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงญานิศา พุทธนบุตรวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงทัศนวรรณ น้อยรอด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงนัชยา อุ่นเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงนันทสา รอดบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา มาไชยะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงปยะขวัญ ปยะราช

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงพิชชาพร พลไชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงมุกดาภา ทองแย้ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงศุภชญา คำมุ้ย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา แข็งขยัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงอศิรวรรณ เปยอยู่
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายธนภัทร แจ้งสวะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายธีรพงษ์ สมประสงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงจิราวรรณ หิมวัลย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงนาขวัญ เกตุอู๊ต
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงยลธิดา กาดกอเสริม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงณัทมน อยู่ยิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชัยศรีหา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงวนิดา รอดเหล็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงศิรภัทร มูลนิล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงสาธิตา ฟกบัว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ แจ้งคง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงอธิชา แตงแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายสุรยุทธ สังคนันท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองละวาน มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงกมลชนก พรมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองละวาน มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงฉันทิสา ประชารักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองละวาน มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงปยพร ก้อนสะเทือน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองละวาน มหาธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายพัชรพล พลอยเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงพัชราภา พลอยเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายวรนิพิฐ พิบำรุง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ปญญาสัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๔ เด็กหญิงประกายเพชร
สกุลเดช

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงวรรณพร ปามิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายเจษฎา อ่อนพัว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายวงศกร มาท้ายนำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา นุชวัน
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงปฐมพร สวัสดี
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงม้า โรงม้า  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายวุฒิชัย พระพลศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายกิตติชัย ยะกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายทินภัทร ชูโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นามศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายวัฒนา วิรัชลาภ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๓ / ๙๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายธนา ปนแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายพีร์วาทิน พรมฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

เจือจารย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายกุลเดช สิงเหม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายวันเฉลิม โต๊ะมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงชาลิสา บัวเข็ม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ภู่สะอาด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัฐนพิน ทังกลำ

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอนุศักดิ

์

ด้วงเฟอง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงมาย หาดทับยา
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายอดิศร มณีเลิศ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักร้อย หลักร้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ พลอยสีสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย หลักร้อย  

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเฉลิมชัย ยามดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายสุรวิทย์ชัย วิจัยริน
๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายวีรภัฎ ชุ่มมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายวิเศษ นุบำรุง

๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

นาคไธสงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงณภาภัช เพาะปลูก
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงลลิภัทร อินมูล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายปญญา มิลหล้า
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ เจนชัด
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายภาณุพงศ์ แพรปราณีต
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๗ เด็กชายชัยทัศน์ชนะเทพ

ต๊ะปญญา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายธนิสร ปานเขียน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงธารารัตน์ อินปอก
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์สมศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงแพรวา สาระเกตุ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงปราณปริยา กาวิใจ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงปาลิตา โตปะคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงปุณยาพร อ้นไหว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงสุดาภรณ์ สมหมาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงจิรัชญา ใจปนตา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงพนัสนันต์ ทะใจ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ อนุวาเรช
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จะวะนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๔ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายธีรพงษ์ ตาลทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายรัตน์เกล้า อินทะจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายศุภานน คำประสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงสิริกร สุทะนิว

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกุลนิภา พันธ์แย้ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงปาลิตา สมภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายชยุตพงศ์ บุญครอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายสมเจิด ศรีราชุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายตันติภัทฒน์ นันตะเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายบุษกล ยศต๊ะสา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายสิทธิกร จันจร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายวีรภัทร วงศ์พุฒิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี พรมวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวรัทยา ตาลชุม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงกิตติกานต์ รินสาร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายกฤษดาวุฒิ คงมณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงสุรัสวดี พราหมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงประภัสสร ทะนะ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงอทิตา สุทะ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายภัทรชนน สว่างทิศ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงแอนน่า แดนจิโล่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายวรวุฒิ ยศต๊ะสา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายธีรพล ติมพิละ

๊

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายอนุสรณ์ ทับเสือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงชยุดา นวลจร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงอรณี ยศเกตุ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงสิริกร เพ็งจันทึก

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายมนัสชัย นันชุม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายชนะชัย สุภาหิง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายวรเชษฐ์ พิชัยรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายอติเทพ วิสุมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายเอืออังกูร

้

ธรรมใจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ รัตนะโสภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายจิตติ อ่องจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงธันย์ชนก รอดสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๕ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ สีจันฮด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงสุชานุช สติดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิเนตร

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงสุนิสา ดีแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงขวัญชนก เนินษะเกษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์แสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงปานชนก สว่างทิตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี มีศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายมนัญชัย แสงดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงอาลิสา สีสด
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายแทนไทย วาจาหวาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงจิรัฏชญา สุคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขันกา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงสุรนุช
กุลเทียนประดิษฐ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายวรวิทย์ เขียวมณีวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายวรวัฒน์ เขียวมณีวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงประภาศิริ มูลเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงมาลีน่า แซ่คอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงกันตพร ลัคณา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงคัทลียา ชาเทพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงวรัญญา ลมราษฎร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงปภาวี แก้วเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายณ ตะวัน โนจักร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงสุดธิดา อินทะมาระ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงณัชนันท์ โพธิเนตร

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงนลินนิภา มณีจร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๑
เด็กหญิงกาญจนาพร ยศต๊ะสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ภูอวด
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายพงศกร คงถาวร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายกนกพล ผ่องศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงชนัฎาภรณ์ สุวิชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายนราธิป แก้วเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายกลวัชร บัณฑิตเสถียร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อินแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตาตา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายวัชรพล อุปนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตนกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายพิศชัย ขัดสุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายชินวัตร อินอิว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายนิธิกร ตอยก้อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายพิทวัส อินแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มนัสสิลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงธมนวรรณ บุญมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงวิมลนาฎ ภูใจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงพิชญา แปงการิยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงฐิติชญา บุญมาก

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๑
เด็กหญิงปราณปรียา บุญแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายอติรุจ สุขใจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายธนา ลุแล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ แสนคุณา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงรสินทรา ศรีเขือนแก้ว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงศรัณรัชต์ คงเขียน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงกุลนันทน์ พุดอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงเมทินี แปงแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐพร ดอกแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ยศเกตุ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายณภัทร จินดาประทุม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ สง่าอินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายภูมิรักษ์ ใจอินทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงศิรดา สกุลงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงปานรวี กล้าหาญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงสุนันทา ธรรมใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงวันวิสา คำปล้อง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มอญเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ชูวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา แคล้วอาวุธ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงนิราวรรณ คำวงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายดลภัทร ตันสูงเนิน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงอริตา อ๊อดกัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายกฤษฎา ขันมูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๗ / ๙๖
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อต ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงศิรินยา พินโย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงนริศรา กาวิใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ถีสูงเนิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงเปรมฤทัย มิงขวัญ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงนัทชา ฉัตรสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ชมภูง่าว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๑
เด็กหญิงปรีณาพรรณ สง่าอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงพรเทวา เดชวิชิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงปยะนัน ปนลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงรัตนากร แช่มชูศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงศุภางค์ สุนทรารัณย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายพงศธร พิกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายจีรเดช บุญทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายจิรทีปต์ ชมพูทะนะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายนิธิวัฒน์ จันสีทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ แปงแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ทังจ้อย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายธนเดช อิวสกุล

๋

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายปรมินทร์ ตุ้ยแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายณัฐพล มาท้วม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงกัญจนาพร หลงทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงแพรพรรณ บัวแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายภูมิธนา เมืองมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายเสกสรร ธิจร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายณัฐนันทน์ บัวเทพ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มาสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงประภัสสร เมืองมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เหมือนเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๕
เด็กหญิงประภาทิพย์ สุปนะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายธีรภัทร หลีเลิศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินเงิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี พรมวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงเปรมนิสา ชะเอมไทย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงบุณยนุช อินเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงภัทรจาริน เต็ปปน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายคมสันต์ หมืนทิพย์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายกิตติกวิน พันทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายโสภณ เพชรพรรณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงทัตพิชา เทียงทับ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายจิณณวัตร ผลัดเปน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ สว่างทิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายอนันตชัย ศรีสะอาด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงพัฒธนพร ผัดเปล

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายชนวีร์ สายนำเย็น
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายยศกร ทานะขัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายภูมิสิษฐ์ ธาตุทองคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายณัฐภูมิ อินจิติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงรัตติกัลยา ศรีลำยงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายภัทรพงศ์ จันทร์น้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงณฤทัย ผลัดเปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายอนุชิต มีเปน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงฐิติพร คำอ้ายล้าน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายนวดล มีอินถา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ ตันปล้อง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงณัฐวดี จันกัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงธัญสุดา บุญประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงณัฐวดี พูลเกิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงนริศรา ดารามาศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงอรจิรา วันแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายศุกล เพชรพิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงวรารัตน์ ปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายภัทรพงษ์ ชัยรส

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจวรรณะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา อุ่นนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๒
เด็กหญิงปราณปริยา ใจดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายสุรชัย คำใส
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายอภิรุณ แก้วงาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

นำสิงห์ใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงอิศรีญา แก้วปดชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงอารยา อำนวนคณะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ พรทุม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงมณฑิตา คำแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงหวานตา คำแสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงพันธิตา แก้งทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายวัศพล อินจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์เขียว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายธราเทพ รัตนอาจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายธนพงศ์ เทียนขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายสรวิชญ์ ปนยศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 2

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงสุชาวดี จ๋อยปา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงศิรินภา บางแท้
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงฐานันดา สมดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา ภูวิแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นำแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงฐิติพร แปงการิยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายเดชสกล นวลมะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ คำอ้าย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายเมธี ปญญาทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายปานตะวัน ทองสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นันนวน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายพงศธร ห้อยพรมราช
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายธนกรณ์ ดีแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ลายทองคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงนันนิชา อินแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายรักชาติ อินทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงวาธินัฐ จันทร์เปง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงสโรชา อินใจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงบุษกร ผงสินสุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงอัมธิดา บุญสง่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงอาริยา บุญสง่า
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงอภิสรา ประประโคน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงวิรัญชนา ปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงศศิวรรณ สุ่มคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงกุลภัสสร์ บัวงาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เพชร์เสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงกาสะลอง สะวิงรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงเนตรนภา คำมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงอรไพริน คำด้วง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงธันวา ใจทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เนตรจ๋อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กะบองแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายธวัชชัย ศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายวรพล คงประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายขวัญประชา ศิริพรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐกรณ์ อินธิเสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายธนพนธ์ อินต๊ะรินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายสหรัฐ อินทะสอน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เปงอิน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงวาสนา แปงสอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงเกวลิน เขือนวิชัย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงรัตติกาล คำโส

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงธัญจิรา แปบอิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงวรินยุพา คำโส

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงอักษรจัญจ์ ทองฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย เหล่าบัวบาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายธเนศ แพงผม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายเมธัส ขันแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายพัชรพล บุญพูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายวินัย เขือนวิชัย

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายจักรพรรดิ มิงท้วม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายณัฐดนัย ปภาประทุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุเมิง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายตะวัน ตันปอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายปยวัฒน์ ธรรมใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นันชม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายวรภพ ใจสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายสุริยา วันมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๑ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายนิติโชติ รัตนอาจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ จันต๊ะสุรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงจีรภา กัลยาณรุจน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นวนหมวก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงณิชา ธรรมใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงนิกากรณ์ สุขสีใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โนจรมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงสาริศา นารินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงสาคร คงสินทธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสดใส โมอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงนัทธิดา ทองดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายกนกพล พลศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายณัฐดนัย พุทธอินทรา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงสุรางคณา พรหมจอม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงชุติมณซน์ สีทองแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงชนมีนิภา คำถาเครือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ จังอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงเมธาวี เรือนเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เทียนนุ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าแฝก  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ อินต๊ะเขียน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ใจปนตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงศุภิสรา จรรยานะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงมณัฐธิญา คล้ายบุรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา โขขุนทด

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คะนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงธนกรณ์ พุธโท

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงไข่มุก หลงทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงจิราพร เทพจันต๊ะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายเฉลิมชัย อินจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายธณวันต์ เปงใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายชนาธิป จินดามืด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร จอมธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๒ / ๙๖
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อต ๓๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายสิริวัฒน์ คำใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายพีรพงษ์ ตาเทพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายธีรภัทร เอียมศิริ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายจิณณวัตร มูลดิษฐ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายราชัน ไตรยะวิภาค
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายศิวกร ดวงสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายชยุต นันใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายเกียรติพงษ์ ศรีเขือนแก้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายธนากร นันใจ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๖๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ อินปาจร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายอรรณพ ทะยะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงจันทมณี อินปาจร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงมุทิตา จันกันยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงณิชกุล ราชยะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงมรินดา น้อยจร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงชมพูนุช ธิมาจร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงพิยดา ธิมาจร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงเสาวรส ต้นมนี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงฉันทิกา เปงใจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงวราพร ยอดจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำพร้าสามัคคี ปากลี  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายธนชัย วิใจรินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 4

ห้วยเลิศ  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงนภัสสร ปาคำมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 4

ห้วยเลิศ  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายฐปนวัฒน์ โม๊ะวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 4

ห้วยเลิศ  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงนันทกานต์ คงนิล
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงนันทพร คงนิล
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงปาลิตา อำนวนคณะ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงรัชนก เชรมา ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายอนุวัต แก้วผัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายวีรวัฒน์ ยานะฝน
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายวีรภัทร สักกลม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงพรรณิภา ทิเริม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงสกุลธิดา สุทะตัง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงอติกานต์ โลนุช ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ชมภูน้อย ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงวรรณิดา ชูแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๓ / ๙๖

้
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อต ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงรัฐราพร ทองโสภา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงชลธิชา พิมพาเรียน
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายโสรัจจพล เพชรมัง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงชนกวนันท์ มงคลเสถียร
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงวรรณภา เอียมละมัย

่

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงสุมณฑา พลบุญ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงอรจิตรา หงษ์จันทร์

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายภวิศ วงษ์บ้านใหม่

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายกบิลพัส เกตุอินทร์

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายศุภณัฐ พาเหมาะ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ริดจุรี

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงธวัลพร วงษ์ประสิทธิ

์

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงฐิติภรณ์ พาพิมพ์

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายชโยดม บัวพา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายณัฐนัย เกตุอินทร์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์ปุย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงกันตา เผือกจินะ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๒

นางสาวศิริลักษณ์ พาเหมาะ ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงนริศรา คำคาน
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงปญจพร อินติบ

๊

๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงวิภาวัน โพธิศรี

์

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงอมลรดา โพธิศรี

์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายธีรภัทร ไชยทิง ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายพิริยากร บัวทอง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายพัทธดนย์ แย้มมี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายกนกพล โพธิศรี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายชัยยุทธ คมขำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายศุภกร นาประโคน ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายวงศธร พาเหมาะ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายชเยศ ยะโส
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๕
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เหมือนอามร

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงภาวินี ภูมพินิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ ช่องลม  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายกนก ขันปอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกตุอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายณัฐดนัย อินสา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  
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อต ๓๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายดวงตะวัน คำบ้านฝาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงนาขวัญ บามา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายนาขวัญ ภูมิศาสตร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายกระเษม คำภาปล้อง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายศุภกิจ คำภีร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักฮาด วัดโพนสว่าง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงสุธันวา เปยงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงเกวลิน เกศลา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สำราญดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายกฤษฎา ตันเต็ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์โสดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงนฤมล รอดบวบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงรุ่งลลาลัย จันชำนาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงลักษิกา คันทะพรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงปรวดี สิริคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายพีรณัฐ สืบต่อ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงอมมด วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงณัชชา ก้องแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายณัฐกานต์ เขือนแก้ว

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงทักษพร ถาคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายธนกร ถาติบ

๊

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายธนกร พุทธิมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะละ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายธเนศ เขือนจะนะ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงปภาณิน อินแจ้
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงพรพิมล นะมูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๔ เด็กหญิงพรหมศิลาพรรณ

อำนวล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงพลอยนภา ดีสอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายพิรุณ จันหมี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

จันทร์ต๊ะมูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายศราวิน อินแจ้
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายศุภโชติ ปนน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงอินทิรา อินแจ้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายปวิธ ขัดศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายภูผา ถาคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายยุทธกร เรียนรังษี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายวีระ อินแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๕ / ๙๖
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อต ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงอริยา เขือนจะนะ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงปุณยนุช ซ้อมจันทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สายนวล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงอินทิรา มาทำมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายชัยพร ไชยลังกา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายธีรวัฒน์ คำนุช
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายวัชรพงษ์ อินดวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๓
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ฉวีรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๔

นายเชาวลิต เจริญเรือง
๑๖/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงจันทิมา ทุมปอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงจินตนา แก้ววังอ้อ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายฉัตรมงคล อวรรณา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายชลธาร แก้วบุญมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายชัยมงคล จันหมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงซอฟา ประธรรมสาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๑
เด็กหญิงฌาย์นุกานต์ ยะขาว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายณัฐพล คำอ้าย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

พิมพ์น้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายธนดล ดีสอน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายธยาน์ ปญญาสงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อินวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายธีรภัทร์ จุ้ยเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ จันโสดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายนัทธพงศ์ วิริยสันติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงบุษดี อ่องดา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายปกปอง พิมพ์น้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงปณิดา แก้วเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายปยวัฒน์ ตระกูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงปนมนัส สายบัวขาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงพัชรพร พันแพง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายมงคลพัฒน์ ไชยคำภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายมานพ วิชาฟอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงรัชนีกร อารีเอือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๖ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายวรพัฒน์ ต๊ะบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงวรางคณา โสขำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายวัชระ วงษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ปุราถาเน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายสรวิศ มูลคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายสามารถ ตระกูล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงสุธินี สุขรอด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงสุนิสา แสนพรมปญญา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงอภิชญา เต่นผม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงอภิสรา ศรีจันน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงเมษา ทาย่อม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายจักรพรรณ โพธิรอด

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์โอภาส

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายณัฐตพงษ์ คำพุฒ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงณัฐธิดา แตโซ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงดวงกมล เทพทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงทักษพร เจริญเรือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายธนากร ดาแว่น

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายธาดุศิษย์ เนตรธนู

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายธิติสรร แก้ววังอ้อ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายวรพรต ดาแว่น

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงศตพร พาจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายศรัณย์ ใจด้วง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงเกตน์สิรี จันทร์โสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงเจนจิรา บุตรสาลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงชนิสรา พิมทุม

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๖
นายธนภัทร ยอดทองดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายธุวานนท์ มาณี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงนฤมล ริมห้วยเสียม

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงนวพร แพงผม

๐๗/๑๑/๒๕๕๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายปริญญา มาง้าว

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายภาณุพงษ์ นิยมเดช

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุรางคณา สังสะนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายอภิชัย แก้วพามา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงจันทิมา เกตุละ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๗ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๕
นางสาวจุฬาพัจน์ ศรีสมบูรณ์วงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๖
นายชัยภัทร หาคูณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๗
นายณัฐพงษ์ พนอมศาสตร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๘
นายธนพล เทพอินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๓๙
นางสาวธัญชนก กิงแก้ว

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงภรณ์ชนัท ลีกา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๑
นางสาวมัณรายา รัตนคช

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๒
นางสาวจารุวรรณ เต็มบาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๓
นายจีรนันท์ เต็นผม

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๔
นายณัฐกร บุญอาจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๕
นางสาวปภัสรา ขันทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๖
นางสาววณิชยา ทาโทน

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๗
นางสาววริษา อินทร์วัล

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๘
นางสาวศศินิภา คำนัลท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๔๙
นางสาวศิรินนาฏ รัตนวรรณชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๐
นางสาวสุธิดา โพธิวันดี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๑
นางสาวสุนีย์ เสาขวัญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๒
นางสาวอรนันท์ พันปอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๓
นางสาวแคทรียาพร ทุมทา

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๔
นายไชยวัฒน์ เอียวงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๕
นางสาววิภาพร สิงห์ดา

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายกฤติน ฝนเฟอนหา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายนันทกาวุธ บุคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงบุณยาพร ติคำ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๕๙ เด็กหญิงพิชยาวรินทร์
ศรีเงินงาม

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายภัทรพล ใจยะไฝ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายภาณุพงศ์ กันญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายภาณุพล กันญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงปาลิตา วิลาจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายวีรภัทร สีกะชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล พิมพ์อูป

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายณัฐพล ดาดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายธีรภัทร บัวอิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เต็มบุญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดนาแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ วันดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดนาแซง  

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงกชพร อินติบ

่ ๊

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิน

่

วัดบ้านเดิน

่

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงกนกพร ศรีคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิน

่

วัดบ้านเดิน

่

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงชญานันต์ ปาดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิน

่

วัดบ้านเดิน

่

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายธนกุล เมืองตาแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเดิน

่

วัดบ้านเดิน

่

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายชยากร เต็มบาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงดากานดา อุดอิว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงนลินนิภา ยอดคำ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายวิชนาถ มูลสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงศศิวิมล ยาต่อ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เพียงตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายชินวัฒน์ สิงห์ดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงณัฐนิชา มาลาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายตะวัน เทพจันที

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงธนัชพร ดาให้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายนันทวัฒน์ ศาลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงมัญฑิรา ผ่านแผ้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงสมฤดี สุวรรณา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงสมฤทัย สุวรรณา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงสิลินทิพย์ สมสาร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงสุมลทิพย์ จีทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายเมธา สายสุยะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ จันปู

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายชินดนัย มนุเชษฐ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายชินดนัย ศิริคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายณัฐวัตร อาจสอน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายนพรัตน์ ดามา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กองคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายสิทธินนท์ หอมขะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายธนวิทย์ กองคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา เจริญโชติกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงภาวิตา แก้วทุมลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงรัตนมน ทุมคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงวันวิสา จันโสดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงวิภวา จันโสดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงษ์ยอด

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงอุษา กูดมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงเอมิกา แก้วประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายกฤตพจน์ เทพจันที

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายกิตติธัช เติมพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงกุลนันท์ บรรณานุวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงจันทมณี ละผา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

เทพอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๓
เด็กชายพงษ์นรินทร์ แย้มมูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายพุทธพงศ์ มีบ่าว
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายรชานนท์ พันแพง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายรัตพล เต็มบาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงวรรณษา จันโสดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๘

นายวรากร อ่อนบัตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายวีรวัฒน์ เอียมศรีพันธ์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงศิรินทร์ มีปล้อง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงศิรีรัตน์ เนียมตระกูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายไชยากร แซงโคตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายกมล มาลาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายกฤษณะ นาสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ภูมิฟากท่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงดวงกมล เกตุรู้
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายธนากร คำคุ้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ข้องแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงพรพิงค์ วงษ์กรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงภาพิมล กมลงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงมนฤดี ท้าววงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายวิทวัส ด้วงแดง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายวิทวัส แก้วฟอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๔
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

สรวยคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายณัฐฌานนท์ อินทร์นิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายณัฐภัทร มูลสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายธิติ อินฟากท่า
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ปนจีด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี บุญเถิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงอารียภรณ์ อินชวด

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายนพเก้า ซึง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ เปงมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดวังกอง  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายปญญา บุตรดาจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดวังกอง  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายพีรธัช ปนเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกอง วัดวังกอง  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายธนากร จีนคำตุ้ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกอง วัดวังกอง  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายพฤกษ์ ศรีสงคราม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกอง วัดวังกอง  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา ผดุงกลิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกอง วัดวังกอง  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงจันตกานต์ สอนงอก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายจิณณวัตร ปนแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายวีระภัทร จุลทร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายศิรชัช สอนงอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงสุนิศา อุ่นคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายสุเทพ เปยงแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา ถวิลเพชรสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงดุจลิตา ไพรสนธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงพัชรี ศรีคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายเจษฎา คำอ้าย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูลพร้อม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายกิตติภณ เอ็บมูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงจิดาภา พีลเลอร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ กาญจนะกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงณัททกมล เขียวแสน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงดวงฤทัย กุลธง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายธนกร คำมีศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายธนกร แก้วบุญมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงปยะนุช ตระบุตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายพงศธัช ท้าวน้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายภัคเดช พาทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงวรัทยา สุทธหลวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายวรเชษฐ์ มาณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายศุภสิน พาศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงสลิลลา แก้วบุญมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงสุชาวลี แก้วบุญมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงสุภัทรตา ผุยดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๑ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายอนวัช คำชมภู
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงอริสา บุตรสาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายฐปกรณ์ สิทธิกรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายพงศธร สอนปน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายยมนา มุกดาจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายพลพนา ขันตี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายตุลธร วงษ์ทัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายวรากร นิตตา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายวรปรัชญ์ ปดไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายปรเมศวร์ เงินถา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายฐิติพงศ์ เกิดมงคล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายชัยยศ บุษดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายธนกร ทองประสาท
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายณฐศร มูลเขียน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายชัยพร บุญชม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มาแสน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายกุลวัฒน์ วะสะติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุวรรณศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายธัญกร ออนทา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายจักรพรรดิ ปนแดน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงนฤภร จัดที

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา คุณศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสุทธิชญา โชตทวีชัยกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงภัทราภา ลาเทียม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงเยาวเรศ พันชน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงศิวพรรณ ปญญาสงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ บัวเชือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงอรสา มาคูณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุตรที

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงลักขณา เผือกพัด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงมุทิตา ตันเต็ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ สกุลพิทักษ์ดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงปนิดา กำมาแสน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ดาให้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงรัชนาพร อินบัว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงปณฑิตา ขัตรมงคลชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายภูชิต ศรีจันน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษ์พิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายธวัชชัย นาคแดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายณัฐรินทร์ สนิทมูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายวัชรพล หล้าคำสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มาคูณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายภีมภัทร สุดแดน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายคณิศร เอ็บมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายวรพล บุษดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายกฤษณชัย จิรพณิชชากุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงลลิตา หนูเส็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงอภิสรา หอมมืด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงเมริษา งามมีศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงรวิภา จารี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงอรณิช ทาต่อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๖
เด็กหญิงพลอยไพริน โสดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงณิชานาฏ ทาปุก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ข้นปล้อง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงทิวาพร หอมอ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงธนกร แก้วทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงอริสา นาระดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วิชาเกตุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญไม่ละ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงนันทกานต์ เอ็บมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงมุกมณี โชคสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงรัชนิดา เทพจันที

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงนันทิตา บุญรัก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงกุลจิรา ขันตีต่อ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงภคพร อินอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงชญานิศ ติคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายศรายุธ พุฒลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายโภคิน ขอเทียม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายยุทธจักร ดวงสุภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายวายุ น้อยแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายศรัณยภัทร เหมืองสาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายพรภวิษย์ ดามา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายกฤษฎา ศรีบุระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายธนากรณ์ สอนสี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายเจษฎาพร ท้าวน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายภาณุพงษ์ คำบุทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายธรรมรงค์ คุณประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายอาณุ พิมพ์น้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายธนกร สุภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายจักรี ระแพง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงนัฎธิดา สนิทมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงกัญยกร เพียงตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสุภัสสร วงษ์พรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ทองตัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงธัญรัช บุญพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ดวงแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ ยาท้วม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๓
เด็กชายตระการสินธ์ แหยมคง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายมงคล ธูปทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายทักษ์ดนัย มีแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายธันวา คำด้วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายอนาวิน เทียะบาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายภรัณยู นาคเลียง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายพีรพล จิตรสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงนฤพรรณ เข็มแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงศิริพร ยาท้วม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงชลธิชา กุนอุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงนหฤทัย กองโต
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายปภิณวิช พ่วงเภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายธนาชัย กะสัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายศราวุธ ปตแวว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายรัชพล ฉิมศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงปณิสรา ผ่องใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๗๙
เด็กหญิงปรียาพรรณ ปญญาแพง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงวิชญาพร แหยมไทย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๑
เด็กหญิงปราณปรียา ท้าวทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงปยะพร แสงศรีจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียงธรรม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงจริยา จันทร์งาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๕
เด็กหญิงปญญาภรณ์ จินนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงศศิธร คำสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงบุณฑริกา ชัยยะวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงปวิญาภา รังศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ยุ่นแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงณัฐชา ผุยดา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงนครินทร์ เกิดศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา อุดมคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงพัชรพร กันยา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงลูกตาล บุตรเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายคเชนทร์ คำสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายอานิสงส์ อุวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)

นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายวรเชษฐ์ คำมี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายนนธุถร ต่อมใจ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายพงศกร สุมรอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายวรวัฒน์ ขันเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายธนธรณ์ รุนบาง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีเถือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายชำนาญ หนึงสวรรค์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงสุนิสา แต่งเรียน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงสุวาธิณี น้อยคำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำมี

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุมรอด

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงปยานัท ขวานา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงพิชาดา เงินคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงเกศรา ธูปโชติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงธนัดภรณื ขันเงิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงภูษิตา กลินสมาลี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงปนัดดา สอยตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายวัชรพงษ์ แหยมไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงอักหราภัด ใจอาษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายอมรเทพ โตะวานิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายพรศักดา คำภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายนิติภูมิ พรมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงชาลิสา แข็งการ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงชลธิดา โพธิดี

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางวุ้น นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายเอกรินทร์ คำสีแดง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายจิตรากาญ พาทีชอบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงสุภัทสร มูลนำอ่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงกุมภา ก้อนคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงญาณดา ดาวสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงกรวรรณ มันไสย

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงสิรินรัตน์ เครือปาน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตรน์ แสนรำพรวน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงนริศรา คำเทียน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๑ เด็กหญิงจินันฑิยาภรณ์
แก้วศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายกิตตินันท์ แร่กุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงมนัชญา คำสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงอริสรา คล้ายศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงสุรัทยา งิวลาย

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงกาญจนา นวนสอน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงจิราภา พรมอาจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรชุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงปวีณา ทองอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงอาภัทร ฤทธิพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงอภิญญา สิงหนาท
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงศรัญญา ศรีสวัสดิมงคล

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

อต ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงพรนัชชา จิวกาย

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ นาลับแลง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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