
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๕,๒๓๑ คน ขาดสอบ ๗๒๑ คน คงสอบ ๔,๕๑๐ คน สอบได้ ๓,๒๒๖ คน สอบตก ๑,๒๘๔ คน (๗๑.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายอภิวัฒน์ บุตรวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นายวงศกรณ์ รวยลาภ

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นายกรดล ชุ่มเย็น

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายชิษณุพงศ์ ศรีวิไลเมฆ

๑๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นายมานะชัย ปานสังข์

๑๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นายเดชา แก้วนารินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๗
นายศักดิชัย

์

แพ่งแสง
๒๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๘
นายธานี ทิศอาจ

๐๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นายณัฐพล กุลประสงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นายยุทธ๓มิ เพ็งแจ้ง

๒๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๑
นายอนุรักษ์ เอียมตาล

่

๐๔/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๒
นายบุณยกร แบบวาณิช

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นายธนชาติ บุตรดีกอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๔
นายวัชรพงษ์ กาวิน

๐๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๕
นายวุฒิชัย เคนวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายประเสริฐ บุตรโบส

๒๐/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๗
นายสิทธิศักดิ

์

ไชยทิง
๒๕/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๘
นายทินณกร มาเชียงผา

๑๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๑๙
นายอุดม พรมภา

๑๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๐
นายวสันติ

์

อินนวล

๒๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๑
นายสุนันท์ อินปา

๒๒/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๒
นายประเสริฐ วรรธนะพินทุ

๒๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายศรัณ โมรารักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายศักดิระพี

์

สมบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นายวรากร ศักดี

๐๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นายวิวัฒน์ ชมภูรส

๒๘/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายอำนวย โท่นดี

๐๒/๐๘/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายประสิทธิ

์

สำเภาทอง
๒๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายธารา นิลพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายประชัญ วังหลัง

๑๙/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นายจักรกริช เปกธนู

๒๗/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นายครรชิต สุเต็ม

๑๕/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายเสน่ห์ ม่วงทอง

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายภานุวัฒน์ เล็กประเสริฐสุข

๐๘/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายยุทธศิลป อินผึง

้

๒๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายกิตติพงษ์ ตาวันดี

๑๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายปยะศักดิ

์

พิทักษ์มา
๐๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นายพีรภัฒน์ พวงรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นายระนอง สิงห์ฆะ

๐๖/๐๕/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายชายแดน แก้วบ้านฝาย

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายบุญเพิม

่

สุขประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๒
นายกิตติศักดิ

์

อยู่เจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายอดิเทพ โลหิตพินทุ

๑๔/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นายวิรัตน์ หมวกติน

๒๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายภูวนันท์ อภิชนนันท์

๐๔/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นายวิสิทธิ

์

สมศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นายร่อน โตเย็น

๑๐/๐๑/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นายสุริวงษ์ ยศเลิศ

๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายลำพอง บุญสี

๐๗/๐๔/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นายฉัตรชัย บุญส่ง

๒๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายสนอง เพ็ชรศิลา

๒๖/๑๑/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นายไพโรจน์ เคหะสถาน

๑๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายชะลอ พานิชวัฒนะ

๓๐/๐๖/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายทองสุข พลิกดา

๒๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นายวิเชษฐ์ สนเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายณรงค์เดช ตามสันเทียะ

๐๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นายวัชระ เณรแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นายณรงค์ คำผิว

๒๕/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นายมานัส ทวีการณ์

๒๔/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นายธวัชชัย ฤทธิมาก

์

๐๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นายพยุง สีระสา

๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นายวิทยา โฉมบุญมี

๐๔/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นายบดินทร์ ขุนคำ

๒๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นายธีระเดช นาคน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นายเกียรติศักดิ

์

ฉัตรสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นายชัยพัฒนา จำนงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นายเกียรติศักดิ

์

รักประยูร
๒๘/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นายวีระวัฒน์ ฤทธิชัย

๓๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นายนเรศ ศักดิดุลยธรรม

์

๓๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นายทศพร เปาอิม

่

๑๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นายทรงพล กาวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวณัฐรุจา จันทร์หลวง

๐๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสุกัญญา มาดี

๑๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวสุดใจ เสมกันทา

๒๐/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวสิน เฟองฟู

๐๒/๐๔/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาวมินตรา จูมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นางกรรณิกา พิทักษ์มา

๐๔/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นางสาวเสาวนีย์ ใจเพียร

๒๖/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นางสาววัชราภรณ์ ภู่บึงพร้าว

๐๘/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาวสนธยา จงรู้รอบ

๒๔/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวกรธิดา ลารอด

๒๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวปฏิญญา มีกลำ

๐๕/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นางดอกช่อ ปุตะมา

๐๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวแจ๋ก คล้ายอ้อย

๐๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นางเยาวลักษณ์ หมอแก้

๐๕/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาวสุกัญญา ด้วงหล้า

๒๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวกมลวรรณ ปนผา

๒๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวสุมิตรา ปาด้วง

๓๐/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวปาริชาต พินยงค์

๐๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวเสาร์ จันทรแจ่ม

๑๑/๐๒/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวพรพรรณ ตุงคะเตชะ

๐๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นางสาวเพชรรดา สังบัวแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวชุติมา มาเปยง

๓๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวธัญวรัตน์ ใจศรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นางสาวนฤมล พัดจันทร์หอม

๑๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นางประดับ เล่ายี

๐๑/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวพัชรา จันมา

๒๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวนงเยาว์ ราชตุ

๐๙/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวสุวรรณา ดอนหัวบ่อ

๒๗/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวอรพรรณ จันทร์มา

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวสุนันทา อ้นน่วม

๒๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวพิสมัย บุญกุศล

๓๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวเฉลิมพร เกียรติสุด

๑๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวพรพิมล มาช่วย

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวชุติมา คงสิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวพิราภรณ์ แก้วเปย

๒๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นางวนิสา ชัยชนะ

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นางทองเพชร ไชยชนะ

๐๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นางฐานิต นฤสุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวโสภา เกิดช้าง

๒๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวลำพู สายบัวต่อ

๒๐/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวจิราวรรณ คุ้มครอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายศุภกร สีระขัน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายจิตนิวัฒน์ จันทร์ทุ่ง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายชัยมงคล จันทร์ทิม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายชาติชาย นัยจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายธนกฤต สารคาม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายชวรัตน์ สุริยา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายจิรวัฒน์ แดงนามนต์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายธนกฤต บุบผาวาส

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายณัชพล พุ่มอำไพ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายณัฐดนัย อุตยะราช

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายอติชาติ จิวอยู่

๋

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายจตุวิทย์ พูลสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายชยณัฐ ฟกนวล

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงเนติมา ปานก้อม

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงรานีญาภรณ์ ดีเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปยมาศ เดือทัง

่ ่

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงฐิมณฑา อนุโยค

๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔ / ๙๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงกรวรรณ พุ่มชาวสวน

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงปยรัตน์ ทับเกษม

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตันจ่าง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงสุวิตรา สังขดิษฐ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงธนพร วิรุฬห์ภูติ

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงอรวรินทร์ ปานแดง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงศุภิชฌา นุริตมนย์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงนันทิชา สีหนองโคต

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ อินจุ้ย

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอภิชญา แซ่ตัง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายยศพนธ์ อัคนิถิน

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายฉัตรชนก เชียเชือ

้

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายกนก อ่อนคง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธณธรณ์ พงษ์มณี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพีรพงศ์ บริบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายดลนภัช ปาอินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายอสุรินทร์ ปารีชัย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายกนกศักดิ

์

เสาวภา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายอัฐพงษ์ วงษ์พรวน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายนภดล พลประถม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายวีระพล อ่อนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายพงศ์ปณต อุปะทะ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายนิธิศ สุชวลิต

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายกรกนก บุญมี

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายพุฒิเทพ มาปอก

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายวุฒิชัย เกิดสา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ วัชรเทศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายกฤติน เณรรอด

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายพายุ ทองศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แพ่งเกียว

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงจิรชญา อ่วมอำ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงธนัชพร แก้วนอก

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงจิราภา ทำแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงภูริฎยา กูดไคร้

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงจุฑานนท์ ยอดยิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงสุมาลี เยาวสาร

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงไปรดา ปาลาศ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงญาณิศา แว่นศรีทอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงณภคมณฑ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงพรนภา มุ่งดี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นางสาวสุภารัตน์ จิตร์กันภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นายรณกร น้อยปลิว

๑๑/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นายธนากร เงินคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวเบญจวรรณ สำลี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวมุกดา มีโรง

๑๐/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา กางกัน

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวนาฬกา กีสี

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๗
นายพุทธิพรรณ เมฆสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๐๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายวรภพ พรมคล้าย

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายภัทรกร จิวเข็ม

๋

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายปยะ หนูเปลียน

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายอชิตพล ผูกทรัพย์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายปยพัทธ์ แขกอ่อน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายภูชาติ จันทร์กระจ่าง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงสุนิชา อ้นชู

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงวรรณพร คำรอด

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงปานทิพย์ โพธิคำ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุ่มจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงปนชฎา หงษ์น้อย

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงพิชญา สารทิพย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๐ เด็กหญิงพิมกมลชนก โมลารักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงธิดาธาร เปรียมทรัพย์

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงณิฐิพร คงถม

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เมืองเทียม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงกาญน์ธีรา แก้วมา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีอุ่นดี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงอริสรา สาคร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงอาทิชา มาศรี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายศุภกิจ แสงแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงชลณิฌา เทียงฟก

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกฤษญา รักชาติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงโชติกา วงศ์ลี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงปยะทิตา มาเนียม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุรีย์พร เกลียวทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายกรกฎ แก้วเปย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายไพโรจน์ วงษ์สวาท

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายกฤษณะ เครือวัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายปฏิภาณ เจริญเรือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายเปยมโชค พร้อมมิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายลัทธพงษ์ คำพุฒ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสรญา รัตนเสถียร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปริตตา พุทธกิจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ใจมูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงจันทรรัตน์ เอียมท่า

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายอำมฤต เปโจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ จันทร์โสภณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ เหล่าจำปา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายนฤนาท เรือนมูล

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายอิทธิชัย สารบรรณ์

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายศุภกฤต ฉิมเชือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายธนะชัย สมบูรณ์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายชาญวิทย์ ฉิมวิหค

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชำนาญไพร
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายณรงค์ มูลจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายธนากร กลำเชย

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายธราเทพ มีฤาสาร

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายธีรภัทร์ สามแสง

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายนฤพนธ์ วงศ์เนตร

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพงศกร แก้วโมลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายระพีพัฒต์ กองแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายวุรตม์ สีสูง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายศุภกิจ ศรีธุวนนท์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายศุภเสกข์ ชิดชม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกิตติยา เขตตขาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงจิลาพร อุ่นมาก

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ มีจีน

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงศศิกานต์ สีมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายพีระศักดิ

์

ใสสีสูบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายศิรวิทย์ ปอมสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กรีพจนีย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงปยพร สุคนธสาร

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงรัตนาพร แค้วใหญ่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอัมพิรา อุ่นโค้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายทัษณุ ทาฟอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายธนชัย ศิริเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ ยามสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงปนประกายเพชร

มาลีแย้ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายมณฑลกช นาคะเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายจิรายุ ปลูกสร้าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายหิรัญ เล็กคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุภาวดี กาทิพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงวรัชดา สิทธิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายพิชญะ ชัยคำ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงธนัญญา แก้ววิลัย

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เทียะบาง

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงอภิญญา ศรชัย

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงทิตยา เอียมอ่อน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงกาสะลอง ชะวิงรัมย์

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงณญาดา เอียมมี

่

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายภัคพล กาทิพย์

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงนันทิดา มาบุญลือ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงชนกานต์ รอดพล

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงธนพร คลังกูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ้นดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา รอดแสวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงโสภิตา นาคทองแก้ว

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ นันฑบุญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงพัฒนพร พึงพันธ์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ คำดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงภัควัลค์ พรมเสน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ วิเศษกุลธนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายกฤตเมธ หมีทอง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายวรพล มีมุข

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายวัชรเกียรติ ปกกาง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายจักรณรงค์ เจริญอินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายนาราธร บุญมะยา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายปริญญา สุดใจ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอนุชิด อ้นดี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายคุณากร แก้วตา

.๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายธีรการ ด้วงอิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายชัยกิจ ปาใจ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายณัฐญ์นรินทธ์ ธนะชัยกูล

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอัคร์พล บุญจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายพสิษฐ์ พลอยประดับ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงเกสินี นุชนารถ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงชลพรรษ มาศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงลภัสรดา ทรงอยู่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงอธินาถ พุทธฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงวิรมนต์ พลพิพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุกานต์ดา พรมราช

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงเสาวรักษ์ แจ้งเปยม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงอาริสา คณะใน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงสุมิตรา พุทธะระสุ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงกัญญาภัค พรมทอง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงสุภัสสร เดชกุญชร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงเสาวรัตน์ อยู่สุข

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงศราศิณี อินพิมพ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงชนาภา ตะสุก

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงสุลลิตา ยันนาคี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายเกรียงไกร แสงดาว

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายพิชญ์ อินช้อย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายสิริศรัณย์ ขันใจ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

แช่มชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายเดชา อักษรไทย

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายธนพล แปงสอน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายกษิดิเดช

์

ชูคันชัง

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายจิรภัทร ฟกถาวร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ ธูปทอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายธนัญชัย เข็มแอ็ด

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายยงยศ มันแย้ม

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายภูวดล นวลบุญเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายเมธัส นาคะเกตุ ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ฉิมนอก

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศิริกานดา ลิธิ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ดอกไทร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงณัฐชยา คงวิชา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุนิสา เรืองโต

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงวรรณิศา จิวจันทร์

๋

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงกัญญาพร อ่างทอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่างทอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงรัชนก พิมพา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงนัฐลดา สิทธิจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงเข็มอักษร สุโน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงหทัยชนก ผลเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงณิชานาฏ ทองดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กรีพจนีย์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
กรีพจนีย์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายกุลเชษฐ์ สุภาผล

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายไทโย ศรีแย้ม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายภาสกร จินตะโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายศรัณยู ทศรักษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณัชฐพงษ์ ทิศอุดร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ ขำทับทิม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลคง

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายบดินทร์ บุญทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายปยะสวัสดิ

์

มีศิริพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายธีรภัทร บัวเทพ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๘ เด็กชายนากชยานันต
วอนสร้อย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายปวเรศ ฤกษ์หร่าย

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ วงศ์แก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทร์ชัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช จักร์ทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงพิยดา เพชรชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอภิชญา ศรีสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงไอริสา กันทะวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พระโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฐธิชา รัตนสากล

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงอรจิรา ชินใชสาร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงนิธิกร ศรีเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำพันธุ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ เมืองจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพัชราภร ศรีรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญพูล

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงปยะวรรณ ช่างไชย

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายศิริวัฒน์ มาใกล้

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท้ายตลาด  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายบุญประเสริฐ แซ่ลี

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงภคมล อินทมินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายอัฐพงษ์ เรืองทอง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายจักรภัทร บุญงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงอุษา สอนทิม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงมณทิรา อินทะรังษี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกานต์รวี เกียรติกลูศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส เชียงแสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เหลาโต๊ะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๕
นางสาวสุริตา เขียนวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๖
นางสาวประภัทรชยา บุญแดง

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายเจษฎาพร สารทรง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอดิสร สอนอิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๖๙
นางสาวขนิษฐา ติงหมาย

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายอัมรินทร์ แก้วบ้านฝาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงกัญญาวี ศรีพรหมทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงสงกรานต์ คงนุ่น

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ธรรมาธิปไตย  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๓
นางสาวนงนุช พรมจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายภัทรดิษย์ ดังดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๑ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงประฑิตตา โตสนัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงบัณณิตา มาตรอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายศิวัช อ่อนคำ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายปญญาวัฒน์ ยลศิริธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงชมพูนุช ช้างมูบ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ จำปาจูม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

สิงห์เรือง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายพัสกร สังข์นุ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงชลธิชา ภู่คง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงผกามาศ บุญยัง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกรียงจันทร์

้

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงฐิตาภา อินปน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายคมพิศิษฐ์ เชือสิงห์

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงธัญธร ปญญาศักดิชัย

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงพรนิภา พัตตา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายณัฐพล บุญขาว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงศรุตา วายทุกข์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายธนภัทร์ มูลเชือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายอนพัทย์ เครือประดิษฐ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงมินตรา สุวรรณรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงอภิชญา มาตรอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายกรชวัล กำปนาท

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงพิยดา แก้วสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายทรงวุฒิ ชาประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายรัตนวัฒน์ ปาด้วง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายชนาธิป รักษ์ชน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงวริศรา บุญบรรจง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายพันธวิศ พิณโรจน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายอัศณีย์ ทานะขันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายกิจติพันธ์ แก้วแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงคีตภัทร ปจฉิมเวช

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายเศรษฐดา ซ้ายงาม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายปฏิภาน จุลเกตุ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายทัตพงศ์ ชัยชนะ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พริก

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงรัตนา กันทา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงอริศรา หล้าเตียง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๒ เด็กหญิงพลอยไพรลิน
วงศ์ษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ พิณดนตรี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายมานะ บำเพ็ญพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฐนรี วงษ์ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายประภัสกร คำพุฒ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายวิศรุต ทองทา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายธีรเทพ สีจันมาก

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงณภัศกรณ์ นิยมบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายโกศล ปูปา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายสามารถ อ่อนนิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงพัธรนันท์ บุตรพรม

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายภูตะวัน มีแก้วน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงกมนนัทธ์ อุ่นทอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ จินตพัชราภรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงกุลจิรา จันดา

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายอชิระ ชัยวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงสิรามล จอมทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปพิชญา บุญราศรี

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายยุทธศาสตร์ คงริ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอัญมณี ปูปา

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายเสมอภาค ร่มเย็น

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงมีนตรา กันยะมี

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ หนุนมาลา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุทรดา ลำอะนา

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงวาทิพย์ มาประกอบ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงสิรินธร บัวเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายภิคเรศ คำสุข

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายศุภกร จงสุข

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนคง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอริษา รามภักดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนนรวีณ์ เงินคำ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายนวมินทร์ ขัติยะ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายสุภัทรชัย เขียวประจำ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายณัฐพัชร บุญหนุน

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงปริญลดา คนคล่อง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายนัฐชัย แสงปลอด

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหวัวเฉียว ใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายวรโชติ ผลไม้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงวริศรา วังเทียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายจิรทีปต์ มันคง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ หนูพวก

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายปญญาพล แสงอาวุธ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายอิสระ พันธุ์ทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายพศวีร์

ศุภโชคภคปญญา ๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายคมชาญ กุลทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายพงศ์พล ตังศรีสุข

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายณัฐภูมิ หลวงเรือง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายมนต์ณัฐ อยู่ยิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายบรรณสรณ์ พุกใหญ่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายปรเมศวร์ เส็งเมือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายชิษณุชา เต๋จ๊ะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายวิศรุธ เจริญอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงนิราภร สีทองใส

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ทากะถา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายอฑิป สิขัณฑกนาค

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงกนกพร นาคทัง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายณพรณ มูลแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพลอยชมพู โกมารทัต

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงมารตี นราเกียรติกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา สีน่วม

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงวรรณภา ช่องเขียน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปวรรัตน์ แก้วลอย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายชัชชัย พงษ์พานิช

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงฉัตรแก้ว เชือชุ่ม

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงณัฐวดี กันศร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงปณาลี สังขจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เชือต่าย

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิกัน

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายพศวัต

ศุภโชคภคปญญา ๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๔ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายรัฐนันท์ บานบู่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงกรณ์ทิพย์ อินทะ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธัญญากร ทองเพ็ชร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทพอาจ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายนัทฐวัฒน์ เปล่งศิริ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมพระวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงขวัญกมล เชือบาง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงภัทรภร แก้วใส

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุทธญาณ์ คุ้มอักษร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์แก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายปพน เมฆทับ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายปณณวัฒน์ ทองกระสัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายอดิเทพ ภู่เปยม

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายณัฐกมล เกตุวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธนา โลกเลือง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสมิตรานัน บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายแซมมี

่

คาชัวร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญอินเขียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงธารารัตน์ กาญจน์แก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงสุพิชญา ทองคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธนโชติ กอนแห้ว

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายภัชปวีณ์ ธนารัชต์ศิริกุล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายภูธเนศ กาญจสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงทิพยฉัตร มาทำมา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงแพรวา พรมอาลักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงวิลาสิณี ยาน้อย

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายเมธัส แหยมคง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกชพร ยิมแย้ม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายเทียนปอ สังขารา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายจักรภัทร จำรัสฉาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปานแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายวสิษฐ์พล ศิริเมือง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงอัญชิสา ฤกษ์เย็น

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกฤษณะ ใจปลิว

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายพศวัต เพ็ชรเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๕ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงอัครมณี ศรีคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธนกฤต โกสาพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายกมลชัย คำเพ็ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายวทันย์ กุหลาบ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงนันท์นลิน โตเย็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงพัชรพร แตงคง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงศิริกานต์ คงเมือง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุดทีรัก

่

สุขเกษม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงนิภาสิริ เสือโฮก

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายศรัณยู บุญจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงชืนนภา

่

สีสอด
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงธันยมัย หมืนแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายนิติพัทธ์ คำฟอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายพิชญางกูร เปงอิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงกีรกฤตตา กำแพงแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงธนารีย์ เกิดเรณู

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงเพ็ญรดี หงษ์สีธิ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายณัฐพล แสงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายประพัฒน์ บุญไทย

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงณภัทร ทะมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงอริสา แย้มอ้น

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายพจชนัน เรืองวิทยาวุฒิ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ อินทรประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา จิตรไทย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายออมสิน ม่วงเย็น

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายภูตะวัน ศรีผึง

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายอภิคุณ คงเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงฐิติมา เชือโฮม

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายศุภกฤต แสนหอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายวชิรนนท์ สุขะ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธนพัต ปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายกมัยธร หอมบุปผา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายฐปนรรฆ์ ถนอมคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธินภัทร คำสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงวริทธินันท์

์

วันทองสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๖ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ แก้วสอน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายจิรเดช คงเกตุ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายภูบดินทร์ สุรินวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงพชรพร จันทร์ผ่อง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงอนันตญา ก้อนสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายกรวิชญ์ ทรัพย์เมือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายปวีณ์กร ปนปวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายภูเบศ คล้ายชม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายวัทธิกร ดีณรงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายศุภวีร์ พันธ์แตงไทย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพีรวิชญ์ มันเจ็ก

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายวิธวิทย์ พันแพง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงจันทัปปภา แต้มใจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงชนิษฐา เกืออารีนันทวุฒิ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงลักขณา มีจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุภัชญา เอียมสะอาด

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอรจิรา ลมุดทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายนพกร คลังคง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายวินทกร ชุ่มทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา อ่วมสัน

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงชนิดาภา นาคสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงณัฐนิชา คุ้มเมือง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวรรธนพร คำไทย

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุพิชญา อุตสาหปน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายทักษกรณ์ แก้วคต

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ชูแสงจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงบุณยนุช ห่วงรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายนิธิศ สุขเกษม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองแถม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงณิศารยา จันเรียน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงวรีย์พิตรา กิจพรแห่งถาวร

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายวรภพ ย้ายตัง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงภัทรธิดา อำคูณ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๗ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงพิชามญชุ์ หอมวัฒนวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธีรกานต์ ดวงทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงนุชนภัส หนูสันทัด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายชามาดร ดำริธรรมเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธีภพ สุขจีรเดช

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายก้องภพ จุลรังสี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายณฐกร วงษ์ดอกไม้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายณัฐนนท์ อุเทศนันทน์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สอดจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายตรัยคุณ ทรัพย์เมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงญาณิศา สว่างแจ้ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพรนภัส ถินจอม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายดิศานุวัฒน์ มีศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายปณณวิชญ์ ทานะขันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายพิเชษฐชัย เคนำอ่าง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายสุภภูริ พลจัตุรัส

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงณธิดา สิทธิวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายพสธร เจือระใน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปานสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินสอน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ หรรษไพบูลย์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนิจวรีย์ แก้วบุญมา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชาญการีย์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอาทิมา นันตะเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายปณณวัฒน์ จำปาจี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธัชพล หรังชะเอม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงเจนจิรา ชมเชย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทับทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายทีปทัศน์ บุคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายนธร หาญสุจริตกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายสิรภพ คำชู

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงณัฐรดี แหยมบุรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงธนัชชา ศรีริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายพีรากร คำมาก

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงพาขวัญ แสงแพงดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายชวนากร แบบวา

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงกฤษณา พันธุ์พาณิชย์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงฐาปนี บุญไทย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา ทิพย์ทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงภูภิภรณ์ แก้วหล้า

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงศุภิสรา จันทร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ เทศเกตุ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายวริทธิ

์

ศรีขำมี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายปรเมศวร์ ปานเกษม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ

์

อินมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายทีฆทัศน์ ฤดีราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงศิรประภา หันถา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันยากิจ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายพีรศุษม์ พวงภาคีศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงชนันท์กานต์ เขียวคำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ บัวนุช

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายณชพล พลอยแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงกวินธิดา โพธิญาณ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงณิชาภัทร เมืองด่าน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงภัคจิรา แว่นสิม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐภัทร ดวงรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธีรภัทร์ เพ็งวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงมีนา ลำอินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร วะชุม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปวีณ์ณัฎฐ์ ตันหลง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงรมิตา จันทร์ฉาย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธนกร ใสสีสูบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายวุฒิภัทร เสือน้อย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงเนตรดาว สวนม่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงรติมา บุญมากาศ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงอรรถยา สนสาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายชาญณรงค์ ย้ายตัง

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายภคเจฏฐก์ เกิดช่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๓ เด็กหญิงกาญจนาสุดา
สังข์จันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงชนิศา ขาวนวล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธีรพันธ์ ภาคสุโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายกรกฎ จันทวี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงคุณัญญา สุภานิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงธีร์จุฑา หงษ์ห้า

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงรมิตา เพิมพล

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงชญาดา อยู่อิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงรสิตา คงทิม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายจิราธิวัฒน์ เผือกชาวนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ สอนกำเนิด

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนดล ใจทิพย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายปติญาธรณ์ เฉยกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงรัชนก ตันหิง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงรุ่งนภา จินดาประทุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายชาญณรงค์ แก่นวงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงณัฐวรา สุภา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทังรอด

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายปรมินทร์ ศรีสิทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๒ เด็กชายพัฒนากฤษณ์
อ่อนคง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงกชนันท์ เล่าชีวานนท์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงธารวิมล วรปสสุ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงปุญญิศา กิตติขจร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายศุภณัฐ คำมาตร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แจ้งโม้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงณัฐชยาพร บุญแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ เล็กวิไล

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภานุรัตน์ ก้อนทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์ยอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุรประกิต

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขัดสี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายณัฐพัชร์ อ่วมแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธรรศ ขาวสัก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายภัทรพล ศรีสอาด

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายศุภวิชญ์ รุจนวิศาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสิรภพ อิมสุขศรี

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงกวินธิดา อินทิพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ งามสุวรรณวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงธนัญชนก หมีแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงธวชินี คำด้วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงประวีรัตน์ ศรีลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงวีรินทร์ แก้วใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายสุภาชัย พิพิธทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๖ เด็กชายนนท์จักรกรณ์
บุญศักดิเลิศ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายปฐพี เจริญศิลป

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ คำทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงชนันญา ชนะจน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๐ เด็กชายณัฏฐ์ชนาธิป วุฒิชัยอภิรมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ถึงกลิน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ มีเทียง

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นเขียว

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายปฏิวัติ เตือนสติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายศุภโชค พิรักษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายเอกศิษฐ์ มูลทองน้อย

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผาลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงกุลณัฐ กลันกสิกรณ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงกมลชนก แวยามา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร เทศนา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงปยธิดา เพ็งคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงอรัชพร สายกองคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงฐิติมา ทองอยู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงพิมนกานต์ บุญธูป

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสุข

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายภูริพัทธ์ พ่วงพูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายอิสรา ทองเปล่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงอภิสุตา ภิญญภาค

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ถำทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงเพชรลดา มันคง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงสรัลรัตน์ มีรอด

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงขนิจฐา เพชรสุข

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงขวัญศิริ รู้ประมาณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายกฤษกร มันแย้ม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๑ / ๙๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอมรวรรณ ตันหิง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงพิชญาภา เผือกจินะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐชาพร นาคทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงกฤษณา สีตาล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงสุรเดช

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายนิธิพงศ์ เสือเกิด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายปญวัจน์ โภคินวรรณพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายศุภฤกษ์ มัธยัสถ์สุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตังเศรษฐ์สกุล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงนนธิชา มูลแสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์สอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงพัชรี เย็นคต

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงวรรธนา หอมหวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายภูริพัฒน์ มีจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาวัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ สุกใส

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายนพพล ฉายแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายปฏิภาณ ทองศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายอนุวัฒน์ เกิดแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ภู่เกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายอภิวิชญ์ แว่นวิชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงภัณฑิราพร อยู่ยิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายพรอภินันท์ กูลประสงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ขันทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายปรีติ แสนปวง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายวงศกร แก้วกูลศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายอินทรา ทิพย์พรหม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมอินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายไกรภพ สิขัณฑกนาค

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายกรวิชญ์ เกตุหิรัญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายธนกฤษ อ๊อตศิริ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายภราดร บางโม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญนำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิเรนทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงณัฏฐมน ถาวร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายฐิติกร เครือเมือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงณัฐมล หงษาวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงสุกัลญาพร ผาลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายทักษ์ดนัย มุสิแดง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงกันตา ทรัพย์มาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศวรรยา พุ่มด้วง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณัฐวุธ สุขศิริห์วัฒนา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนาดุล ทองแท่ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายธนาวัชร์ จันทร์ศร

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายพีรดนย์ จันทร์วิเชียร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ อยู่ยิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ สุวรรณรอด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายอภิชน โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ออง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงมาริษา ทิริวงาม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงพรสุดา จันทร์ดุ้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายสิทธินันทน์ เขียวจันทร์แสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายนนทวัฒน์ หม่องอ้น

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายสิวธันว์ สาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายมีโชค ปนจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงนนทิภา เผือนยิม

่ ้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัญจนพร บุญเรืองพะเน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงขวัญใจ บุญจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงณิชา คลังคง

๒๐/๒๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายณัฐพล ต๊ะเอ้ย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายบัณฑิต จัตุพจน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกชวรรณ สีสอนบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงปนิตา เม่นวังแดง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงปนวดี มีเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายปรเมษฐ์ หลากจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐพล แก้วเปย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายวัฒนพงศ์ คำก้อนแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายสิทธิพล โชคชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ อินมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงอรนาฏ เดียวประสพ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วังโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงวิริยะ รัตนกันทา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๖
นายจิรพงศ์ แตงอ่วม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๗
นางสาวรุ่งทิพย์ กองม่วง

๐๒/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๘
นายบัลลภ ดวงคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๗๙๙
นางสาวจุฑาภรณ์ แร่กุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๐
นางสาววรัญญา เกตุมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๑
นางนวรัตน์ ชัยคำ

๑๗/๑๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๒
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์โฉม

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๓
นายนำวน ด้งพุก

๑๑/๐๓/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๔
นายศิริชัย รัตนเกตุ

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๕
นายอวิรุทธ์ พรแดน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๖
นายเอกสิทธิ

์

คงสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๗
นายธวัชชัย นาคสุด

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๘
นายสาธิต บัวตูม

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๐๙
นายธัญกร อยู่ยงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๐
นายอนุพงษ์ มูลคำบิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๑
นายเกียรติยศ หล้าที

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๒
นายภราดร เงินพา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๓
นายณัฐกันท์ คำพวง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๔
นางสาวจิรวรรณ เงินทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๕
นายภาสุ ทองทา

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๖
นางสาววรรณฤดี คตสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๗
นายพชรพล คลังวิเชียร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๘
นางชณิตตา บุญมี

๐๙/๐๖/๒๕๐๔
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๑๙
นายศศิศ นุชบาง

๑๐/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายธิติ เกตุแย้ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทับใหม่  

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชัชชัย เชือต่าย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทับใหม่  

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงฟาใส สุขโขรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทับใหม่  

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ผูกทรัพย์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)

ท่าทอง  

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ไรยนารถ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงไพลิน เฟองคง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ท่าทอง  

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงยุพาพร จยทอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนินโพธิ

์

เนินโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายพงศธร รบช้าง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินโพธิ

์

เนินโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายเนรมิต เหมือนเชตุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินโพธิ

์

เนินโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายอาชวิน หล้าแดง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๔ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พานทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายธิติ ไม้แก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงพัชชรี เชือพรวน

้

๑๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงศศิวิมล คำสิงห์

๑๙/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงเมษาวดี เขียนงาม

๐๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสือเกิด

๒๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายน้อย ไม้ใหญ่

๐๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงณัฑริกรรณ์ เขียนงาม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ คลังทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงปาริฉัตร หอมระรืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ สวามิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเซ่า(ประชานุสรณ์) ปาเซ่า  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

สีตือ

้

๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วังหมู  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วังทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรพินิจ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายพีระพงษ์ รัตนสากล

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายพีรณัฐ ปานวน

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายธีระชัย บุตรคอนบุรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เกตุโพ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงนนธิชา ยิมสามเสน

้

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอธิชา ภูแลนคู่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ ผลกอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายจิตติพร น้อยบุตร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายอภิชาติ กุลนะ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายนันทสกุล โพธิศรี

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายชินวัตร แสงทอง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายปรเมศร์ พรมมา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ เฟองมณี

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายภานุวัฒน์ แตงคง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเจริญทรัพย์ ศรีทหาร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทรชิต

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงธนพร บุญฟู

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงทิพากร เรือนปน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงสิริญาการณ์ สิทธิชัย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายดารากร สิงห์ลอ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายสมภพ เขียวใส

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๕ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ คตสุข

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ รุ่งเรือง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงณภัชชา ขำแช่ม

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายสุทิวัส พรมณรงค์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอดิศร นาคโต

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงเปรมิกา แซ่ซือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงเข็มอักษร กลำสวัสดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงเปมิกา หมันขุนสี

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปญญาพร อิมทรัพย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ผองมา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายวิศาสตร์ ม่วงเลียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายอนุวัฒน์ เหล็กนาค

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายพิษณุ ปนมูล

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธีรพฤทธิ

์

เอืองเพ็ชร์

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอรปรียา หลวงชัง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ เมฆบริสุทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุภาพร อบสิน

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงปวีร์ทิชา พัชรกุลธนโชค

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธัญสุดา โลกเลือง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายลักษเกียรติ สุขประกอบ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภูริวัฒณ์ ธรรมสุทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายภานุพงศ์ ค้านเทียม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายนปภัช เชือจันสา

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายจอย กาด้วง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายนนทกร สีทา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อินจันต๊ะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายอานนท์ จันคง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายอนุวัตร เตชา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงจิรญาภา แก้วกันทา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสโรชา มาใกล้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๕ เด็กหญิงประกายเพชร
โพธิทอง

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงประวีณา วงค์ดาว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงภัคนันท์ เตชา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินปน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๘๙๙ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
มูลจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๖ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีย์ ธิตา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงขวัญข้า เลียงไกรลาศ

้

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายจักริน จันคง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายนภดล อินปา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เฉย คุ้งตะเภา  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายปรมินทร์ เชืออินทร์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายธีรภัทร สารมะโน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายศราวุฒิ โพธิศรี

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายณัฐพล แสนตัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายพีรพล กรุดเพ็ชร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ บุญหวา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายอิงควัต มอญเมือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายภานุพงษ์ ก้อนแพร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธนพล บุญคล่อม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายกมลภพ เนียมแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกฤษดา กองแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายปยพงศ์ สุทธะรัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายศรัณย์ จุ้ยสวะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายกิติภัทร์ อุยานะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายพรสวรรค์ ศาลางาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ บญพัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายนิรุต ปางแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธนทร วิศนุกร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายกาวิน เอ็มมูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายลัทธิชัย บัวคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายสุทธิรัตน์ อยู่เย็น

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนเกตุ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ เกตุทอง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายธีรพงศ์ แก้วนิล

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายรัฐวี พุกรอด

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายศิวทัต แก้วแจ่ม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายศิริชัย เครืองนันตา

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายรัตนพล ทองเพ็ง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายธาวิน สุขประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายสมยศ ฝางคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายณภสินธ์ ผ่องใส

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๗ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายณัฐพล กรูดไคร้

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงปุม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายบดีศร เดชลี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ รัตนสุภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายสุทัศน์ รุ่งฉัตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายณภัทร์กรณ์ บุญราษฎร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายปณิธาน สมสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายปกรณ์ เพียงช่ามาตย์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายธนพจน์ มิตรแจ่ม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายธีรยุทธ นครไทย

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์มูล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงเขมิกา ถือนิล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงอภิชญา โพธิโชติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงทยิดา อินทรีย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงกัณฐกรณ์ รุ่งทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฐนรี คำพัด

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงศศิธร กำเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงดารารัตน์ กอนโพด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทัพกอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงเบญจมาศ คงเพชร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงพิชชามณ จีนหน่อ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงเปรมขวัญ โพธิจุ้ย

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุธาสินีย์ ไชยดิษฐ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงจิรภิญญา จินะฝน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงกิตติยา ขำหรุ่น

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขุประการ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงธัญชนก สวนแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงนิภาวรรณ โฉมเนตร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๓ เด็กหญิงหนึงลดาวัลย์

่

อยู่นุช
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงณเธียรธีร์ ศรีปาน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงสิริยากร โตเฉย

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๖ เด็กหญิงมัชฌิมาภรณ์
แก้วเพียร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงนาตาลี บัวน้อย

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงทอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงอภิญญา เรืองวิทยา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงเยาวภา อยู่ประพิศ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ มิระสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ พุกต่อม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงมัณทนา พุ่มบัว

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงธนัชญา มอญเมือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงชุติมา ทองแตง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถนอมผิว

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ร่องพืช

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงอนันตญา พุดเกิด

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงมนต์นภา วังแดง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญธูป

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณัฐชา บุญหวา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงแพรวา เนืองนิตย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ มังมี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงอภิชาดา อินจ๋อย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปวริษา จันทร์มี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชืออินทร์

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายพีรชาติ ทองผาย

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ไทยทองหลาง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายประภากร สังทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอิสระ โม้ลาย

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายฤทธิเดช พวงปา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายวีรวัฒน์ ก้อมท้วม

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายพรพล เอียมโอน

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงรัตนพร สวนมะลิ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงชนวรา ขอมอบกลาง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงณัฐรดี วอนกลำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงปวีณ์นุช พุทธกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเนตรนภา ชัยยา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงพาทินธิดา พหูสูต

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงวรรณิภา สวัสดิทอง

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงขวัญพิชชา วลัยลักษณ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงกัลยากรณ์ คงแย้ม

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรไร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงธนิกา เกตุรักษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงปทมพร ฮวบนวม

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงรัชนีกร สูงกลม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงล้อมดาว นันทะโคตร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงนพรัตน์ เสาวลักษณ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงพรรณิภา อำเมือง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงวรนิษฐา นิมไพบูลย์

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงกิตติญา สร้อยสุดสวาท

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมสวย

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทยา หมอนไม้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๓
นายคมกริช อุบลบาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๔
นายธีระยุทธ ขวัญเสือ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายกิตติพงษ์ อำเอือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายจิรพงศ์ พรมริน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายเจษฎา อุทัยแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายชวลิต เกษรา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายอัษฎายุธ นุ่นดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงกาญจนา ตีจ๋อย

๋

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธันยพร ทิมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงรุ่งนภา กานนท์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสิรินทรา แข็งแรง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงวารุณี เขียวใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์สวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายพินิจชัย รุ่นมะลัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายสิทธินนท์ จงบริบูรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ศรีวัฒนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนตอวิทยา เกาะเรไร  

อต ๓๔๖๐/๑๐๒๙
นางสาวยุวดา ถินบาง

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๐
นางมณทิชา ชิดชม

๐๑/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๑
นายธิติพัทธ์ วรพงษ์ไพบูลย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๒
นายทนงศักดิ

์

สุขจิตร
๐๓/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๓
นางสาวสุดารัตน์ จีมุกข์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายกฤษดา ดีปญญา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

เกษมคีรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายทัพพ์หิรัญ เมืองด่าน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายทัชนนท์ ใจหล้า

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธนภัทร เจ้าแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายนันทวุฒิ คำแสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายวรวัส บุญครอบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวรวิช ดีปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงจณิสตา ศรีนวนแตง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ปญญาสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงฐาปนี คงสิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงดลนภา ใจต่อตัง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สมคุ้ม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงประภาศิริ แก้วบัวดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาคนำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ตาทา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงลภัสรดา ภิญญะโภชน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงวิภาวนี ดีคำเติม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุวรรณา พรมสุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชายเขาวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงวรรัตน์ เพ็งถา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวิชญาดา กลินหอม

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภูษิต บุญเพ็ชร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายอนุชิต สุมณทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายภูริภัทร คำหลวง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายธนชาติ อินนวล

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงลลิตา อ่อนโยน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๐ เด็กหญิงเปรมธิดารัชต์
คำมูล

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงนภัสสร คำไท้

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอภิชญา บุญทัน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเจติยา เรียงสันเทียะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวริศรา ใจคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงนฤมล จันทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงการันตี เรือนปานแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงขนิษฐา ถุงจินดา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงศิริพรรณ สีนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ชายเขา  

อต ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายจิรภัทร จันทร์เพิง

้

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายอนุภัทร เนียมน่วม

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายปฐวี โนนหมอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายนภาพล คำสุรันทร์

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายสรายุทธ ปญญามูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายสุกนต์ธี จันทะนู ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๑ / ๙๓

้
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อต ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธนพัฒน์ ทิบทอง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายฤทธิชัย วงษ์อินทะ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายณัฐพัชร์ ผูกจิต

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงธารทิพย์ เกตุตะมะ

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิจันทร์

์

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงนาตยา จิตต์มัน

่

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงมณีมณฑ์ ใหม่ห้อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์รอบ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงชาลิสา จ๋อยก้อม

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงกิตติกา มูลจันทร์ทรง ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงศิรินภา นาคพิกุล

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงโสภิดา คงใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงอรวรรณ ไข่ถาวร ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนำริดราษฎร์บำรุง นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายชญานนท์ มากทรัพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายชาคริต บุญมาก

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายณัฐพล เสาร์จันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐภัทร เสาร์จันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายอมรินทร์ ใจคุ้ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงกชพร จิตต์มัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงจริยาภรณ์ เพืมพูน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงฐิติกัลยา ศรีงาม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงภุมริน อ่อนจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายบุลวัชร บุญเกตุ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายปฏิพล ทองเณร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายพงศกร ชัยยา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายศุภกร คำเต่ย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายอภิลักษณ์ จันคำอ้าย

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชมเชย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา ชมเชย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำริดวิทยา นำริดใต้  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธวัชชัย ชาวนา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ เกษมจิตตาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงนิติยา เย็นคต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ เกษมจิตตาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายชาตินันท์ ทิงิวงาม

้

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา

หนองผาสันติการาม
 

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ มะตัน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา

หนองผาสันติการาม
 

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายสุรวิช สนศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงชัญญานุช ทองเลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงทิพยสุดา นันต๊ะเพรี

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงสายธาร พุ่มไสว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา

หนองผาสันติการาม
 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงณิชมนต์ แก้วเปย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงสุจิตราภา ฟกแฟง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงนภัทรวรรณ ปอมวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายชยธร ทองเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงธนัชพร อินแตง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงพิชญามล เทพกฤษณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายวิชัย แปนทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายศราวุธ พุดทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ มากมี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเลิศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
เนียมพวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงเพียงรัฐดา กุญชวน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงศรีสุดา ทองการ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายรชานนท์ ด้วงท้วม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงพิมนภา เฟองมณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงวาสนา ดวงจำปา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
หนองผาสันติการาม

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายเกริกก้อง กลเรียน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายสิทธิชัย หมืนเครือง

่ ่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายเรวัต สุขรอด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายกีรติ อ่อนจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายกิตติกรณ์ มวลเงิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายชนะภูมิ ภัยห่าง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายณัฐพล พุทธิมา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายโยธิน อินทร์หม่อม

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายเสกสรร สกุลสุขเกษม

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วหา

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงนภัสกร การเฉือยเฉิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงประภัสสร ปองแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ้นกา

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ หงษ์ทอง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงสุจิตราภา ศรีสูง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายชัชชัย สาครินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงนภัสกร ยีรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาชนอุทิศ ห้วยกัง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายนิธิกร นาคแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายจักรพรรดิ สามแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายกันทรากร สมสอาด

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายชานน ชูกะนันท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายศิริยุตต์ มังคัง

่ ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงธาราภรณ์ นุชแย้ม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงดวงแก้ว สวัสดิรักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีวิหัสไทย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตันตระกูล

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงจันทมณี คำพึง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงจงภัค ปานานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงชลธิชา ชืนเฟอง

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงฐนิชา คำลำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงนพรัตน์ นามวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงศศิมา วัติวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงเหมือนฝน คงคณะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงชลรดา ชิดชม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขรอด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงธารทิพย์ เอียมมา

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงชรินธร ชาวโพธิหลวง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ แพ่งเกียว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงกาญจนา ศรีสูง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงยุพาภรณ์ นวลจอน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายณัฐพงษ์ อากร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปยธิดา ฉายพริก

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อรัญญิการาม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๐
นางสาวสรัญญา บัวนิล

๒๒/๐๓/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๑
นางสาววารี จันกล้า

๒๘/๐๖/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๒
นางสาวสุพรรษา สาวสว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๓
นายปรัชญา เดชงู

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คลองโพธิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายณัฐภัทร นุ่มนาค

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายธีรภัทร น้อยบุตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายณัฐกิตติ นาพันธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายภัทราวุธ นิลโสภา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายวิศวะ ทองเณร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกุลปรียา บุญประเสริฐ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๔ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงจินตนาภา ทานะขันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงฐาปนี เอียมมะเฟอง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงณัฐฐนันท์ อินทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงดวงวิภา สุทธิวงษ์ชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงนำฝน เกลียงจันทร์

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วเงิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงรัมภา จุ้ยศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา รอดเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงวริศรา วยินดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงวันวิษา ปานานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงศิรินธร นามูลเพ็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงจิรนันท์ เนตรจ๋อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

หมืนศรี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายกฤษดา อาวาทย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายกันตภณ ไชยทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายจีรยุทธ อยู่เจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายนิตติพัฒน์ มีสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายยุทธภูมิ พฤษการ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายวรพจน์ ประเสริฐสังข์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายศศกร นาคปน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขันต้น
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายสิริศักดิ

์

พิณดนตรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ ไชยมงคล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ วาฤกษ์ดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงจุฬารักษ์ หลงมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ถีสูงเนิน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ราบรืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงชนาพร อินนุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงชโรชา ตะโค้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงชลธิชา วุธนู

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงฐิติมา แก้วทา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร รืนสัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา แสนสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงธณัฐชา ไทยปอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๕ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงธันยพร แปงการิยา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ อินฮุย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงนิภาพร อุดกันทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงพรรณรายน์ ทองสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงพรรณิภา โอดจีบ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงเมธาวี ขันทะเสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงเมธิกรานต์ คำทิพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงวรรณษา พลพิพัฒน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงวริศรา เกตุนิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงศิรินยา พินโย

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์ดอน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงอาทิตตยา แสนลำพรวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงอรทัย เหล่าสนาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงอรปรียา เชือคำ

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงอริสชา พรมเพ็ชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงอารยา ลาดใหล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงอิน พุ่มอำไพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายอนณพงศ์ ด้วงนุ่น

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์เขียว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายเจษฎากร ตุนดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายธนภัทร อุทธารุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ สง่าอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายธนุชาติ ทาฉิม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายธเนศ แพงผม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายธวัชชัย ศรีจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายนพดล ขาวพุก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายอริญชัย บุญเพ็ชร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ นาคเจือ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ด้วงปง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายภมร ทองหล่อ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายภัทรพงษ์ วงษาก้อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายวรพล คงประเสริฐ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายวศิน บริสุทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายวัชรชัย เงินน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายวีรยุทธ เรืองศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๖ / ๙๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวใส

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงดวงพร นวลละออง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงธนัญญา อุตตะมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เปงอิน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงนุชจรินทร์ วงเทวัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ภาระศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายวทัญู อินใส

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายวรพงศ์ หลวงปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายศศิวงค์ ทาคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายศุภกร เรืองศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายศุภชัย สิงหา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายสนัน

่

สร้อยทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายสิงหา จันทร์ทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายสุทธิพัฒน์ บุญนิตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายสุทิวัส ต๊ะปญญา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายอรรถชัย เคลือเฟอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายธนภัทร อินทร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายณัฐพล บุญมายวง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ เหมยผุย

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงเกษมณี กุลประสงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พลพิพัฒน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงชลดา ศรีทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เอียมอ่อน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงเพขรัตน์ แจ้งเพิม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงศิริกาญจน์ อินทรคำแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงโซฟยะฮ์ บรรจงรักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงโสภา ขำศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายชนกนันท์ ภพสว่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายชินวัตร ศรีสด

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงเปมิกา วุธนู

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีทองใส

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงพัชราภา จันทร์เปง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อินทะสอน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงวันวิสา คำปล้อง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงวันวิสา สมาธิมงคล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๗ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ คำฤาชา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต๊ะปญญา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงสิริมล วันสนุก

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสุพัตรา ทองพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงสุภาวดี สุทธกร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงสุภาวิณี ทิพยาวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงอาธิตญา ทาทองคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ กุลมิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงอารียา มาระมิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายกิตติ เวียนรอบ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายกุลชาติ แก้วขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายจิรทีปต์ ชมภูทะนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายณฐพล นาคปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายณัฒธกิจ นุชงิวงาม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายทนาธร หิรัญสวรรค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายธนวันต์ ศรีเนียบ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์วิเชียร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายรพีพัฒน์ กลินเทียน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายวิทวัส คงคีรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายวีรวัตร มาตรอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

ยิมเจริญ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อยู่ทา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงฑิมพิกา ปแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงทรรศนีย์ แนบชิด

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ อรัญสวรรค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงนภัสกร แซ่เจีย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ พรทุบ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงพรทิพย์ อุดกันทา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงพัชริดา ดอกพุฒ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงภัทราพร ดีบัว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงมัชฌิมา พรมฟก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ แหยมบุรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา พิมพาเรียน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงรุ่งนภา พลแหลม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงวรรณวิสา ลุนสำโรง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงวรัณญา โต๊ะเด็น

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงวาธินัญ จันทร์เปง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงศรัญญา โมรารักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงสุชาดา ตาวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงสุธิดา ถาอ้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ประทุม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีชมภู

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายกฤษณพงศ์ คำบ่อร้า

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายไกรธนา สว่างทิตย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายจตุรภัทร ล้าเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายเจษฎากร หล่อนาค

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายชัยมงคล ทัศนิยม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายฐิติโชติ สาราบุตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายณัฐชนน นพศิริ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายณัฐพนธ์ มงคลเสถียร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายธนกร ทัพหน้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายปฏิพล ธะนะจิตต์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายพงศภัค มีนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายพลกฤต คำแหวน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายพีรวิชน์ งามสม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายณัฐพล คำเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทองฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ทังจ้อย

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายอดิเทพ โทเพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายอมรศักดิดา

์

เชือนพคุณ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงนริศรา กาวิใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงจิตรลดา ปานเพ็ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงแพรพรรณ บัวแล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงภัทรวดี อ้วนถาวร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงอัญมณี โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิวอยู่
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายเจษฎา เพ็ชรเอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายชัชวาลย์ ขุนคง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายชินณพันธ์ แดงดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ควรธรรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นะบาล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายธนากร มูลมี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายนัชรินทร์ ทะนิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายพงศ์กรณ์ สุขอภัยธนพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายพงศนัศ ทิพยาวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายภัทรณัฐ มาอินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ครองชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชมภูรส

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายอัครพล ทองนวน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ใหม่เจริญธรรม  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายชนกันต์ แช่มภักดี

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายอภิชาต อมรวัชรโสภณ

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายพิพัฒน์พล ทองสี

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายธนวัต ประยันโต

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายวิษณุ มันดี

่

๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายวิษณุ พรหมมี

๑๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายรัชชัย ทะบาง

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายอำนาจ ประมาณ

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายคฑาวุฒิ กระจ่างวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงนฤมล สอนเณร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงศุกภารัตน์ บัวอ่อน

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงพรชิตา เอิบอาบ ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงอุษณีย์ สุขวิเศษ

๑๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำใส ไชยจุมพล  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายศิริชัย คำพุฒ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายนพัตธร จันทร์ต่อม

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายรพีภัทร์ หม่องชา ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายศราวุฒิ นวนเปย

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายปยะพงษ์ ปานคำ

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายนัฐพล แหยมกระโทก ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายอนุภัทร มากมี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เปยมผล

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อ่วมอำ

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ดงสระแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายกนกพล วงษ์พรวน

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายไกรวี ภู่กล่อม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายจักรภัทร นันศรี

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายชญานนท์ เปล่งศรี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผาดำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายอภิวัฒน์ สายเสม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายชณพล หมืนยา

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายวีรภัทร วินิจสร

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายศิริพงษ์ ดวงแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายธนกร พัวะชุมพล

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงกมลพรรณ แก้วเปย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงกวินนารัตน์ ด้วงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงกัลชิญา ผาดำ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ทิพย์พรม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงธัญจิรา เตชัย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงศิริจิตร สงค์ศรีอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงกานต์มณี เวสกุล

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเขมนิจ ห้องเข้า

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงฐิติมา แสนกันดี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงณลิตตา ดอนหัวบ่อ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงทองธาร หมวกทอง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงพริมรตา กาพิน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุภัศรา พุทธรังษี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงอภิรดี นิยมญาติ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงธาวินี คำมี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงพรธิตา คำผ่อง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงพิยดา ครุธผาสุข

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงภีรณีย์ แก้วสีสด

๐๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์คำ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา มะหม่อม

๒๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงฐานัชฌา คำปา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) ดอนแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายนิวัฒน์ ยอดออน

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายณรงค์ศักย์ แก้วมณีชัย

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายธนโชติ กลเรียน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายชาญณรงค์ เกิดเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายพลวัฒน์ ทนดี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายวทัญู ยะทา

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงกฤตยา ตะสุก

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงธนัชญา เวียงคำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๑ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงธมนวรรณ เทวี

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงปกิตตา ผูกจิตต์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงเพชรศิริ ตะสุก

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอียมงิวงาม

่ ้

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงสิดาพร พรมใต้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุลลิตา สีทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงชฎาพร ใจใส่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงทิฆัมพร กลเรียน

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนานกกก ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายธนพล สุขจิตร

๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)

ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ กางมูล ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)

ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายวีรชัย บุตรเชือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงภาวิณี ศรีเมือง

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายศรัญยภักร์ เต็มเปยง ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายธีรภัทร ใจใส

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงสุพัชญา คนซือ

่

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายกรรณสูตร

อุ่นเจริญกิจโสภา ๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายสุภทัต บุญเสือ

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายจักรกฤต มะตัน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายสิทธิกร ชืนวารี

่

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายอุดมศักดิ

์

เตชัย
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายณัฐนันท์ อยู่แย้ม ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ดอยมูล  

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายอนุชาติ เผือกจินะ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายกฤษณะ บัวศรี

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา จันกล้า

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงวิชญาพร มะโนวงศ์

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองนัน

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงนันทิชา แสงสุก

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนสัก ทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงพรพรรณ นาจันทัด ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงนิภาพร คุ้มสุวรรณ ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ สุวรรณประสาท ๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ปทุมคงคา  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายวัฒนา น้อยต่วน ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายธีรภัทร เรือนคำ

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สำเริงกิจ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงวินิชา ตุ้มทอง ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงอิงอร มายรรยงค์

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๒ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา จูพลาย

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายจิรโชติ หลาวเพ็ชร

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายธนากร สีน่วม ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ดีคำ

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงเขมจิราพร ห้องพ่วง ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายธนพัฒน์ อยู่นุช

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายสิริภัทร เวสา

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม  

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายแก่นเพชร นาคทอง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายพุฑฒิ มันแย้ม

่

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายสหรัฐ วิเศษทรัพย์ ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐกมล อินเปย

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุทหลวง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายทยุต อยู่สน

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายอภิวิชญ์ คำเพ็ง

๑๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายเกือกูล

้

จีนอยู่มัน

่

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภา

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มะนูญ

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงนันท์นภัส กองแก้ว ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงศิริพร เส็งเมือง

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงกชกร พิสมัย ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงวรรษมน จันทร์เส็ง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงธารวิมล บุญมา ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายอนุชิต เย็นคต

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงพิชชาภา เล่ายี

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงดวงกมล แก้วแสง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงศรัญรัตน์ ศรีนวล

๑๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้องสูง ร่องเสียว

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

สักทอง
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายสงกรานต์ มียวน

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายวีรชน แสงสุข

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายธีรเมธ บุญห้อง

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายกิติพงษ์ เครือฟน

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงปนิดา ตังศรีวงศ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิกรม

์

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงกนกพันธุ์ คุ้มสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใต้
ศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงวรรณิสา ปนตานำ

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายทีปกรณ์ น่วมทะนะ

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายกฤษณ เจริญรัมย์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ อินเครือ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายชัยชนะ สุขยิง

่

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงอภิสรา อารี

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงฟาใส แปลงใหม่ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงเกศนรินทร์ หอมตัน ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยใต้

ศรีอุทุมพรคณารักษ์
 

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐภูมิ วังเส็ง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายกชกร เอียมคำจันทร์

่

๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ อินนันชัย

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงจุฑานนท์ เฟองมณี ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายวิรัช มันอยู่

่

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่าง สว่างอารมณ์  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายเชาวลิต เฟองฟู ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ กาพิน ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงนัดดาวัลย์ แดงนุ้ย ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงธนพร มังคะโชติ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงอรปรียา ทองนัน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ ใหม่เชียงแสน  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงอินธรา ต้านทาน

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงโสรญา แก้วอินตา

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงณัฐกมล อมฤกษ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภู่กำจัด

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงนันทิพร ทิมแปน

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงพุฒธิพร สีระสา

๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงมนธิรา วิวาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงวีรปริยา สีระสา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายนัฐวัลย์ ยามวัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงนิพาดา นึกไฉน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงเนตรดาว โม้แหยม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงภัทธิรา วิวาสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงสุภาพร บัวศรี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยชม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายธนภัทร บุตรทอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายพัชญะดล บุตรทอง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงธิดา อิงสันเทียะ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงชาลิสา จันตะคำ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๔ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายเกียรติภูมิ สุกริม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี เก่งกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายอมรินทร์ สีระสา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงชารินี ดูสอาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายนัฐวุฒิ ยามวัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงอรัญญา ม่วงเย็น

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา ชืนกิง

่ ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงศิรินภา เทียงเต็ม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงสุภาพร ชาฎก

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ด้วงบ้านยาง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงสาธิตา เฟองมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ข่อยสูง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ คำมีศรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงบุณยาพร ทำสวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายสิงหา รูปแข็ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงจรรยพร แผ่นนาค

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายกฤษณพงศ์ พากเพียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายศรุตเทพ รักชาติไทย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายภรภัทร กระต่ายทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ฉันทะมิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงสุรธิดา อุดมเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงปพิชญา ตาชูชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงชญานันท์ คำโสม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงศุภฤทัย ทองแท้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ไผ่ลูกช้าง  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แหยมตัง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สักลาย  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงอัมรินทร์ พรมเมฆ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สักลาย  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจจีน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สักลาย  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงอารีซ่า สุกใส

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สักลาย  

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงธิดาวรรณ แจ่มเกิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

รักชาติไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสันติคาม สุกใส

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงพรนัชชา เขียวจันทร์แสง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ภู่บึงพร้าว

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงศศินิภา เรืองศรี

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงสิริพร แว่นวิชัย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๕ / ๙๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายธีรภัทร พูลผล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายเศาร์ปราชญ์ บุญกนิษฐ ๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

พระยืนพุทธบาทยุคล
 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายณฐกร ดิษฐน่วม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก่นจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงบุณยาภา คำชม

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยทราย

พระยืนพุทธบาทยุคล
 

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ อ้มทองทิม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โม้คำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงนภรัตน์ แก้วผงสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
พระยืนพุทธบาทยุคล

 

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงปาริษา ปนนอ

๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยทราย

พระยืนพุทธบาทยุคล
 

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายพุทธมนต์ เพ็งรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายศรชัย แก้วคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงนำฝน คำสี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา ดีเอียม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ใหม่เจริญสุข  

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายอภิสิทธ์ พุ่มพวง

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายณธกร สิทธิเจริญ

๓๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายอนุสรณ์ ต๊ะเอ้ย

๓๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงปยะวรรณ วันจิว

๋

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร กระรินตา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงนริชา อยู่เจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายจรกฤตย์ นันต๊ะ

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายจักรภพ กันนัย

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงอัญชิษฐา มีเจริญ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายอนุวัฒน์ มะโนโอ้ง

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายวีรดนย์ อยู่นุช

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงสิรินทร เพ็งเจริญ

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไชยมงคล ไชยมงคล  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงมนสิชา บุญทิวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายกิติภูมิ ขัดเกลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายจิรภิญโญ สิงห์อินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายศราวุฒิ พรมบ้านไร่

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายธันวา ฟนบ้านไร่

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงฉันทะพิชญา สุขนวน

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ อยู่เจริญ ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงชลธิชา คำมา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๖ / ๙๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยภักดี ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงธาริสา ใจยา ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกาญจนาพร น้อยบ้านปา

๒๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายสุธีมนต์ ใจยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่า ดอยแก้ว  

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายสุรชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายประวิณ บุตรใส

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุปน

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงอุษณีย์ ต่ายต่อผล

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ คงเพชร์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ รักฉาย ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๐
นางสาวจิณห์นิภา ฟกตัว

๊

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๑
นางสาวอริสา โชติช่วง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายสุเมธ โนนแย้ม

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธนพล ดวงแก้ว

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายธีรภัทร์ พระพลศรี

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสิงหา มาอยู่ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายธนกฤต แก้วแหวน

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พาครุฑ

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงกนิษฐา อันพิมพ์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงกาญจนา แซ่อัง

้

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงกันติชา ชัยชนะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชำสอง บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงรัตนาพร เพ็ชรครุธ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทยา บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงอภิชญา พุกรอด

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ บ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายกฤษฎา ต่ายพักตร์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายนำโชค อยู่เจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายโกสินธ์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายธนกร มันต่อ

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนสา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายธันวา เชือสายอินทร์

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายธนกร แทนเทือก

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงโชตนา มันต่อ

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อันทอง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงชมพูนุช มาดี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงชญาภา ชูชะวรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงณิชานันท์ จันทร์เขียว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๗ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายนนธกร มันต่อ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายอนุชิต ทองมี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) พงสะตือ  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายชัชภูมิ เชือน่วม

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายเรืองสิน รัตนสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงอาริษา พรมชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงรัมภ์ลดา แม่นแต้ม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ แทนเทือก

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงชลิตา ไชยชสญยุทธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

มงคลนิมิตร  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีพันธืผ่อง

๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีจักรคำ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายธนศักดิ

์

เกิดประกอบ
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายพีรพัตร์ ทิมาปง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายไกรศร สีมาอิง

้

๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายณรงศักดิ

์

หมายดี
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๔๙ เด็กหญิงกาญจณวรรณ
จงทำมา

๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ยอดสุรินทร์

๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงสิรินทรา คำแรต ๒๐/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขัดเกลา

๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงปยะนัดดา จันตาบ้านไร ๑๐/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เชิญชม

๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงภทรวรรณ ชาญวิถี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงศุวลี ศรีอภัย ๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ นันเขียว ๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงนรีรัตน์ อินทะวง ๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์สวาท

๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงกฤตธร แก้วบ้านฝาย ๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายญาณพัฒนื สุพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายกิตติ นุ่นเศษ

๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายนภัส วงศ์หมุด

๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายเทิดพงศ์ ต๊ะเอ้ย ๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายไกรสิทธิ

์

คำมุงคุณ ๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายภานุเดช มูลนำอ่าง ๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายรพีภัทร สารเจริญ

๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายปุณณัตถ์ พรมมาส

๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ปนตาร้องกาศ

๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธีรภัทร เทียบนำอ่าง

๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายอรรถพร สงสอาด ๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงณัฐวรัญช์ เผือกพัด

๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงสุกันญา แซ่แจ้ง ๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายณัฐชัย ปญญาสิทธิ

์

๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงจีรนันท์ คูณกลาง

๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงณัฐิยา อินวรรณา

๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงพรวิภา กาวิตา

๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงนฤมล คงสีแย้ม

๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงเบญจมาศ วันแย้ม

๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายสงกรานต์ สีโส ๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 163)

่

ราษฎร์สามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงชลธิชา อองราช

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายอัฏฐษัณ สังข์หอมชัย

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงสิริวิมนต์ แสงฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงวรวลัญช์ แท่นมณี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงลักษณา บันสุดร

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

วังแดงหมู่สอง  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายธนโชค ชิตจำปา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิเคน

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายอธิภัทร ฟนบ้านไร่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงจันทรัสม์ อรินต๊ะทราย

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงมัลลิกา เกตุสุวรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงปลายรุ้ง พรมหา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงศศิโสม สุวานิช

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงพักตร์พิมล สมบูรณ์ชัย

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงนภสร โปร่งจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงณิฌา หอมพิกุล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายนลธวัช พุทธัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายกรกฤต ชมน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ซีรัมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ ยงฉาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๐ เด็กชายเด็กชาศุภกฤต
จันทร์ชู

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังหิน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงณัฐมน เชือทอง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงจินตนา ทองแดง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงตรีเนตร ลำไย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายสนธยา อ่อนตาจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายณัฐพล พิมพ์จันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายภาณุพงษ์ เจียงกองโค

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายสมบูรณ์ เดียวประสพ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายกิตติพงศ์ สุดเสือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายอภินันท์ เคนผา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงจังคนิภา จันดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงวรรณพร สังข์ทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงวาฤดี ทับทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงธนพร แซ่ซือ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงอารียา ทีพันดุง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วนำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายภานุพงศ์ ปดภัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายธนพัฒน์ แหน่งฮวบ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ลำไย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดวงแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายมงคลชัย มีนางัว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงอุไรพร ลำไย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงเก้าแก่น ใบบัว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายธนกร ลำไย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิโชติ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายสมภพ แดงกองโค

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

ศรัทธาพร  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๖
อุบาสิกาธัญชนก ปราบพาล ๙/๓/๒๕๒๖ วัดศรีพุทธโคดม ศรีพุทธโคดม  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายสุพชัย เนตรช่วงโชติ

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายรุ่งรวี ขันทอง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายเทพประทาน สุขเทศ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงชาริสา

กิตติสุนทราภรณ์
๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ฉิมบรรเทิง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงทักษพร มะโนศิลา ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงอรอุมา หรุ่นนวน ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงอภิชญา เกตุทอง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชินวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงอธิวดา มูลศิริ

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงธนาพร ธิบำรุง

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงณฐพร สิงห์ฆะ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงอินธิรา ฉำไกร

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงอธิชา สุแก่นจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายธิติวุฒิ คำใบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายวิศรุต พรหมประเสรืฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายนฤเบศร์ ฉำไกร

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายกันตภณ เลิศจันทรางกูร ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายกฤตธี แทนเทือก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ เรืองปน

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายธีรไนย พลอยบำรุง

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายนิวัฒน์ เชือโฮม

้

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายสุวิจักจณ์ เพ็ชรรัตน์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายนพพล แทนเทือก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายณัฐพล โชติขืน

่

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายภชันยู ไชยสิงห์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงสายธาร สังข์ศิลป

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี หมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายนภัสกร กัดฟก

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจทิม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงธิติมา ปานดำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายพิชญะ ฮวบสมบูรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายพลภัทร บุญเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายภัทรกร แก้วยิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีส้ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอัญญมณี ทองยัง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายฤกษ์เกียรติ คำวิชิต

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ ตะวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงชุธิมาพร ทองนวม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

ใหม่เยาวชน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายกิตติภพ จันทร์สงคราม

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายณัฐพล คัมภีร์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไกรบุญมี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายจารุเดช รักชู

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายชญานนท์ อนุเคราะห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายณรงฤทธิ

์

บุญประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายวิษณุ สำเหนียก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง เกาะวารี  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงเอมมิกา เนรมัติ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายเทิดดำรงค์ อินกัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงนันทิชา สีสัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ขวางชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๑ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงอลิษา พิธีพรม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุณาละสิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ บางเลียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลอง ขวางชัยภูมิ  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายธารวิสุทธิ

์

ไกรสรเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายวีรภาพ เลือดไทย

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงชฎาพร เกิดรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายเกียรติพงศ์ ขวัญแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงกุศลิน เชียงภูกอ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงสิริยากรณ์ แย้มแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงสุดามัย จันทิมา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงภัทรธิดาภา สาหนู

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองละวาน คลองละวาน  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๖
นางรัชนี ก้อนกลีบ

๑๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายพีรธัช เมพ่วง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายธีรภัทร แหยมเกิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงรินลดา เสือเดช

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเรือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายเดชาวัต กิงพวง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายธีรภัทร โพธิต้น

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งพืช

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายไวภพ คุ้มศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงชมัยภรณ์ โอปรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงสุภาพร ลักษณะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง คีรีวงกต  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงชลลดา จันทวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ท่าดินแดง  

อต ๓๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงนัชชา สุกานนท์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ท่าดินแดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงสุรุตรา เตียสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ท่าดินแดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงพนิดา บัวทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ท่าดินแดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

โสดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ท่าดินแดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายพิชญะ พิมจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๔ เด็กชายไรอัน เออร์วิน
มาท้ายนำ

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงวรกานต์ มากเกย

๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงวีรฐา ทิพย์วงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงอันนา ชมสวนสวรรค์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายพงษ์ภัทร ทาศรี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโค ท่าไม้เหนือ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุทธาศิณี ปยะรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท้ายนำ ท่าไม้เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๒ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายนิธิทัศน์ เดือนแจ่ม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงเพ็ชรินทร์ ดีรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงวรัญญา แช่มชืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงอำไพ สายบัวต่อ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน ทุ่งปากระถิน  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงกมลชนก คงตัง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจือจาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงสุภัสสร บุญรักษา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงอนุรักษ์ ชินอก

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายทวีป ปาละวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายภานุเดช จันทร์ขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายรพีภัทร คงล้อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายวรเวช คำก้อนแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายวุฒินันท์ เขียวสุทธิ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายประวิทย์ วาริสสอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายพงศกร อัครพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิซาง นาอิซาง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ สนโต

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ ยาบ้านทุ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ฟนฝก

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงนฤมล บุญผ่อง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงสิยดา บัวคล้าม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายกิตติกานต์ เทียนเทศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดารา บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายกรกช เหลือเริมวงศ์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายกฤษณะ ชูแสงจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายชัยวัฒน์ แบบวา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายธีระภัทร์ ทับทิม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายปรเมษฐ์ มงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายฤทธิกร ดอนเทศน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายวริศธร เรืองเทียง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร รอดภัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงชนัญธดา แพลอย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงณัฐสุดา มังเรือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงนวพรรษ น้อยนวล

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงภัทราพร ดิษฐทิม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงอริศรา ชุนกองฮอ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงนลินนิภา บัวเถียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓ / ๙๓

้
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อต ๓๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายกฤษดากร ธรรมอาภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายณฐวุฒิ ศรีกลิง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายธีรภัทร ภาศสกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ อ้นชู

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเสือ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงภารินี บูรณะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายธีรพงศ์ แสนมีสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอม บ้านขอม  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายกฤษฎา อินลังกา

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายณัฐภัทร อัคนิถิน

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ มุขอิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ สุขชวดมี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายธีรภัทร มุสิกวัน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายปยวิทย์ จ้อยเชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายศตวรรษ โทสุววรณ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายสหรัฐ กิงเฟอง

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญยัง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสือเมือง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงณัฐพร ดาวจำรอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงธัญวรัศม์ ทองคำดี

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงธันยารัตน์ ปลิกแสง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงธีรพงศ์ มุสิกวัน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส กิงแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงพรพิมล สระแก้วมณี

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงภัทราพร ปญญาคำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ผลเจริญสุข

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงวรกาญจน์ ผาดโผน

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงศศินิภา อรุณเขต

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงอรัชพร เมืองเสือ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงไอยรินทร์ ทิพย์เอม

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายกนกพล วันเพ็ญ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายชัยนันท์ สิงห์เปรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายณัฐธิดา โพธิขาว

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายธมลวรรณ อมัติรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายพัชรพล จันทร์สมุท

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายพิชญาภา บุญก้อน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๔ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ กิจสวน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายรณกร คำสวน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายรัชภูมิ แก้วนพรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายวีรพงษ์ สีมะโนดาษ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายศิวา เสริมแสง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายศุภณัฐ เงินแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายอธิชนันท์ เอมเกตุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายอัครชัย อินทสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงจิรัชญา ทองรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงณัฐาภรณ์ อินเรือน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ บุญส่ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ คงพูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในเมือง บ้านดง  

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายกังวาลย์ มนตรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายกิตติพงษ์ อินทร์วงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายเกียรติก้อง กิงแก้ว

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายคุณากร แตงกูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายชยพัทธ์ เดือคำ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายชยานนท์ คำหมู่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เม่นวังแดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายธนดล แย้มพลาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายนราวิชญ์ กิงกัณฑ์

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายนันทวุฒิ จิวทิม

๋

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายปฏิพล บุญต่อ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายเสกสรร ปญญาสัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายอติชาต คำสวน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงปภาวดี เกตุปากะพี

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายธณากูล อยู่บาง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายธนวิทย์ คุ้มภัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธีรวัชร ชูแจ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายธีรวัลย์ แก้วศรีนวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายปฏิพัฒ อินนารี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายปรมัตถ์ อ่องจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายพีระพนธ์ ตรีนพ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายภูฤทธิ

์

สุทธิศร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๕ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายสุรพัศ จูมี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายอธิวัฒน์

ด่านพัฒนานุรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายเอกรินทร์ ภูทวี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงจารุภา ทิมอำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงชลาลัย เกิดชัง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงชาลิสา ศัยกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี อินลา

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงพัชราภา โนรีวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กิงกันทร์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงสริตา แตงก่อ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายณาธาร หนูปุย

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ น่วมนุ้ย

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายประกาศิต น่วมนุ้ย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงธนภรณ์ โตจวง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงธัญชนก ขวัญแย้ม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงภัทรพร มุลลุน

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงวนิดา ด้วงแห้ว

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากะพี

้

ปากะพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงปญญาพร เทียงเต็ม

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงฐิติพร กล่อมภิรมย์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เทียงเต็ม

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพ โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายสุภัทรชัย ทองอู๋

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงประภัสสร เจียมเจิม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงสิริรัช ปนพิพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายวรพล อยู่ช้าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที 75

่

โพธาราม  

อต ๓๔๖๐/๑๙๓๙
นางณัฏฐภรณ์ กิงแก้ว

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๔

ฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายธนชัย ศุขวิเศษ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายอนาวิน ปนโต

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทร์อิม

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีอำไพ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงนงค์นภัส อ้นชู

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงนัทชา เกิดบำรุง

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงนิภาพร ตรีโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงปวัลลักษณ์ วังซ้าย

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กิจสวน

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงพิชญาภา แย้มสวน

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๖ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์เพ็ง

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปงเสาร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงสุวิชา มงคลทอง

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์เพ็ง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงอรพิมล โชติรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงเอกอนงค์ โรจน์บุญถึง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายกล้าณรงค์ พรมต่าย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายนพเก้า เหล็กสิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายนพดล เถือนรอด

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายพีรภัทร บุญเลือน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทรัพย์ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์เพ็ง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงญาณาภรณ์ อินทรเทศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เซาะไธสงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ เฮ้งจีน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงภวิดา นวลแหยม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอริศรา จุ้ยม่วง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายยศกร อินดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงชนากานต์ มันอ้น

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงนภัสร อินดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนุชนาฏ บัวนวน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงวริศรา สุวรรณโณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายจีรภัทร พูลบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายณธเดช บุญเรือน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายภูริพัฒน์ บัวพาเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงกฤตยา ไชยพร

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงชนิกานต์ อินอิว

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงธันย์ชนก อินอิว

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงพลอยมณี เหล็กทัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงนิภารัตน์ มาโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายกรินทร์ สุขเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายกลัชนนท์ ย้ายหน่าย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายขวัญชัย จันทร์ดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายเจษฎากร ทองพืช

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๗ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายชิตพงษ์ มาพ่วง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายณภัทร คำผิว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายณภัทร แซ่ตัน

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายดรัณภพ อุ่ยเจริญพงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายธนเทพ ยางงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธรรมศาสตร์ เงินทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายธัญกร งามขำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายปยะ จันทร์มูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายพัทธดนย์ อินอิว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายรพินทร์ พรมมัน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงฐาปนี จันทร์ปรุงตน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงวรารัตน์ แก้วอำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายกลธี จีนย้าย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายจักรินทร์ เรืองนิมิตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายชัยศิริ จีนย้าย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธนวัตน์ จีนย้าย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธราธร สุขศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายบารมี ยิมกลิน

้ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ไชยลังกา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายบูรพา บุตรบุญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายปรัชญา ขำน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายพัทธนันท์ พุ่มเทียน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายพิจักษณ์ อินปน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายพิทักษ์ นาคเทศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายสิทธิพร กรแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายอดิศร พันธุ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จรรยาธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงธัญธิดา เขียวดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงเมธาพร ไพละมูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาอินวิทยาคม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์วัง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ เหลือหลาย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงณัฎฐา ฉำเอียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงธันยพร แกมนิล

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงศุภมาศ เนียมเชือม

่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายชลธิตย์ ยอดจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายรพีพร พ่วงตรง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายสุรชัย จำนงคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายธีระชาติ อิมแก่น

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายนฤดม ชาวพิจิตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายพงศ์ธร อ่วมแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายสิรวุฒิ ฉลวย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงชนัดดา นวนพา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงนราธิป ฉำเอียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงเบญจมาศ ธัญญารักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีนาราง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกะพัว

้

ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงภัทรธิดา แมงกลาง

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงภัทสร มีศรี

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายณัฐพล นากัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายรัฐภูมี มีนาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายวัชริศ นากัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงสุพัชชา หวังดี

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพีรพัฒน์ จันเติมต่อ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปภาวดี ดีคำน้อย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

โครตฑา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายจักรฉัตร สีมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธนานพ เกตุไชโย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายพีรวัฒน์ กันวิหก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายรัชชานนท์ จะมะซะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายวีรภัทร กุลโพนเมือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายศรสรันทร์ พุ่มฉัตร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อินมาสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงเกตน์ตะวัน สมชมพู

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงจินตนา สินกระสัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงจิรภา อ้นน้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เศรษฐา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงประภาศิริ สอาดอำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายณัฐชัย ม่วงทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายณัฐพล อินมาสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ เทพวงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายปณวัฒ อินทรเทศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายพรเทพ กิงพ้ง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายพัชรพล เอียมต่อ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทะคุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายภานุพงศ์ สุขช่วย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายวีระพล อินทร์รุ่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายสิทธิโชค มูลนิล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายสุภกิณฑ์ เหล็กสิงห์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายอนุวัฒน์ จูอ๊อด

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายอภินันท์ ปราบภัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ศิลา สีหาหนู

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๖
นายกิติศักดิ

์

พุ่มฉัตร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๗
นายโกมล เกตุวิการณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๘
นายจักรกฤษ อินดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๖๙
นายเจษฎาภรณ์ ศรีตัง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๐
นายณัฐวุฒิ ดีน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๑
นายณัฐวุฒิ แก้วเพ็ชร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๒
นายเทพาธิป แก้วเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๓
นายภรพิชัย จุ้ยศรีแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๔
นางสาวกุสุมา นากัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๕
นางสาวจุฑาทิพย์ แปลนสันเทียะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๖
นางสาวทิพรดา แสงพุก

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๗
นางสาวนภาภัทร พิมพ์สอน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๘
นางสาวนำฝน จันทร์สนธิมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๗๙
นางสาวศศิกานต์ เทียงทัน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๐
นางสาวสุกัญญา แก้วลอยเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายคีตภัทร์ แสนสุภา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธีรภัทร์ มากมี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธีรภัทร ก้านทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายวิรุจน์ เพชรพล

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงโสภิตนภา อินอิว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากบึง ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายจิรายุ ด้วงยศ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายชัยยุทธ เหล็กสิงห์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายณภัทร แปนเพ็ชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงพัชราภา กลัดนุถะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงสิริยากร ทองพืช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมนกแก้ว ฟากบึง  

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายวิโรจน์ ดวงเนตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม
 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงญาดาวดี สฎาทอง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงวรัญญา ขันทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงอรณิชา คุชิตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ลำดับชัน

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม
 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายธนาธร สฎาทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์วัลย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายนพพล เรืองสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายสนธยา ยานนาวา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม
 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงโสรญา โม่ไพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงอรนิภา มูลจิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชำหนึง

่

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายนธเนศ ข่างยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายรชฏ โพธิแก้ว

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายอนุภาพ ระสารักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงจิตาภา รักพิกุล

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงชลธิชา พาอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงญาโนทัย ธนะวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงณัฐรินีย์ มะหม่อม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงปนมณี เนตรจำนงค์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงพชรพรรณ พันธ์แก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงพีรกานต์ พันตาแหวน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงภัทรวดี ทิพยาวัน

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หมืนภูเขียว

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสัก

ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงอธิชา มีท้วม

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายณัฐภูมิ ก้อนทอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงลักษิกา ศรีแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงศราศิณี สีขาว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสัก
ภักดีราษฎร์บูรณาราม

 

อต ๓๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายเกียรติภูมิ บุญเลียง

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายเชาวโรจน์ โตรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายนพรัตน์ นิมทอง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายสุรบดินทร์ บริรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ ถมอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงกิตติพร ฉำชูศรี

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๑ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงนภัสสร วงกลินกรุด

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงนริศรา เอมรุณ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงศิริพร มาศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงอชิรญาณ์ จีปน

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงอัมภิวัลย์ ผึงพรรณ์

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายกชพล นันทโชติ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายก้องภพ ศรีพัทลกุล

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายกานต์ธาดา นามคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายจตุภัทร บุญเสือ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ นุชงิวงาม

้

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายชยิน แก้วยงกฎ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายชัยณรงค์ ดีอำ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรายทองธาร

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายญาณวรุตน์ ทองแย้ม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายฐิติวิชญ์ ชัยรักษ์วัฒนา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายณัฐชนน จักรไชย

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายณัฐพงศ์ โตลำดับ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ขุนแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิรักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายตระการ อภิชาเดชาติกุล

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายทวีโชค ช้างต่อ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายทัศน์พล ฟุงเฟอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายธนพนธ์ จันทร์สว่าง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายธนภัทร นุ่มมีชัย

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายธรรมนูญ บังจันอัด

้

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายธีรโชติ จันทร์ส่อง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายธีรภัทร ปจฉิม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายนพวัฒน์ ชะดาบู่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายนัฐพงษ์ เจตสรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายนันท์มนัส สนโต

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายนันทวัฒน์ หมืนจง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายนิติภูมิ ม่วงมี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายปญญา อัตพงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายพงศ์พันธ์ บุบผามาลา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายพงศ์สกุล เชือโฮม

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายพรนิมิตร ปนก้อน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายพิชัยชาญ เลิศไสว

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายภานุพงษ์ ชูมิตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ แสงมณี

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายรัฐชพงษ์ เมฆธูป

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายรินโก้

บาสเทียน กิลเมอร์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายลิเวอร์พูล นกดำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายวชิระ จันลี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายวิทวัส มักทา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายวิศรุต ไชยงาม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงกมลพร รอดภัย

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงชาริสา ภู่เสือ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงฐิติวรดา บุญเกิด

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงณัฐพัชร์ มีลาภ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงธีราภรณ์ ทองกระสัน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงนริศรา รุ่งแจ้ง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงผโลทัย สุขเกตุ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงพรพิมล เสือจงภู

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงพิชามญธุ์ นาบำรุง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงภัชราพร จันทร์แย้มสงค์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงภารดี บุญเลียง

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงมาริษา ปนกลำ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงรัตนาวดี พ่อครวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงวรัธยา อินทรเทศ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงวาสนา ปานศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงศุภัทรศร แก้วเกตุคำ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงสุธาศิณี กุลคง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงอภิสรา อุปการี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายปรมินทร์ ปานช้าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายปยะศักดิ

์

อินบัว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายวีระชาติ ก้อนสะเทือน

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายอภิวัตน์ อินสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อ้นเก้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุดมศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงธิชานันท์ สุระวิทย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงพรชนก พูลเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงศิริยา บัวนุช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายภูริณัฐ อินทะสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสศิลป มหาธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายธนพัฒน์ อนาชัย

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองละมุง ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูโชติ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายกิตติทัต คำนุช

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธนวุฒิ วิรัชลาภ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ฉายรังษี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา แกมนิล

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงมีนา แกมนิล ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงศรัญย์พร ดอกไธสง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายอรุชา มีศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงพรชุตา นามศรี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย  

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายไชยาพงษ์ อรินโย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงธันยพร รัตนะมานะ

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงวิชุดา เชาวันดี

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงวิรดา ท่าโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงกมลพัชร กิงจ้อ

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงณัชชานันท์ นามเทือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา คงแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดทับยา ศรีจำปาศักดิ

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายบุษกล ยศต๊ะสา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายนวพล เมาลีทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายวรัญู ใจโสภา

๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลร่วมจิต นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายธีรภัทร เจนชัด

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลร่วมจิต นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายชลธิชา นันสอน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายวรธน นันสอน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายวสุรัตน์ กันมงคล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายชญาภรณ์ สีก้อน

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายธิดาวรรณ เขียววงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายกัญญาภัทร ยอดวงษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายนงค์นุช รัตนาวุธ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายณัฐพัชร์ อุ่นเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายพิชญ์สินี สุขเกษม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายจันศิรา ภาพสละ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายธนกร โยธาจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๔ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

พุดน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายธวัตถ์ชัย คำมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายธนทัต คำทอบ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายศิวะภพ แก้วนาคแนว

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายเดือนฉาย อยู่ม่วง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายธันยพร จรรยานะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายวารุลี อยู่แจ่ม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายประกายดาว หมวกคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายชัญญา ธนศรีดวง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 3

นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายพรรณวิษา อุปการแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายดนุสรณ์ ลิตตะสาร

๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นำสิงห์ใต้  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ บัวใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ

์

นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญทัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายสุกนต์ธี บุญส่ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายณัฐนัย ศรีวรรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงอรณิชา อุ่นกล่อม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายนาถวัฒน์ ลือโฮ้ง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายอนุชิต อินธิเสน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายสรรเสริญ แจ้งสว่าง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายวรวิช สายตรง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา ครองชีพ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงสุภัทรตรา คำนนท์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ เถือนทับ

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำหมัน นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงรุ่งนภาพร ขัดโยก

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงลลิตา อุนารัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ นวลมะ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นำหมัน  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายวัทนพร ขันทะเสน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายสนธยา สายตร

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายณัฐภูมิ ชยากร

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายกวินทิพย์ สุดยอด

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายธนพนธ์ บานสีคำ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายธนาธิป เสาวะชน

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายริว มณีแสง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายวรกันต์ มาตสาร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายมีนา นวนหมวก

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๕ / ๙๓
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อต ๓๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายจิรายู สีละออง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายธนวัด ปองปด

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

ธรรมใจ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงกัญธิกร หล้าคำ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงพรไพลิน พวนทอง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงภัคจิรา มะธิตะใน

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงอุไรวรรณ มาตสาร

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงวิลาสินี เปยงทา

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชะนะ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงฉันชนก โพฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงสุภาพร ดีพิจารณ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงนันทิตา ขวาขันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงระพีพรรณ แสนคุณา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ปญญาสา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงจิราพัชร กัลยาณรุจน์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงศุภวรรณ ตาลจรัศ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงศรินยา ขันณา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงวันวิสา มาตสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงวริษา บุญประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ท่าแฝก  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงกัลยาณี โสภาใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงขนิษฐา คำบุษเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงภัทราภา รินสาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงวิวรรษา ใจพุก

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงรินรดา ช่วยอักษร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุ่นหล้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายจิราเจด ชูสกุล

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายพงศกร นะถา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายหัสดิน เต็มรินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 5

นำปง  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงสุพรรษา เด็ดตัง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านดู่ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สิงห์คำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงณัชนันท์ สังชะนา

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มไม้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แพงมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงอรพรรณ สุวรรณะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงปยนุช นันฝาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๖ / ๙๓
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อต ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เวนอักษร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงมารุดา ขาน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงอารยา เจริญลาภ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงสาลิกา พรมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงธนัญญา ฑีฆาวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงวาสนา อีนดา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงภัคจีราพร ทองฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเมธาวารี โยมมา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายกิตติภพ เจ็กใส

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายนิกร นุวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายศักดิธัช สันจันดา

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายณรงค์วรรณ ทาต่อย

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายธันวา ประดิษฐ์สุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายอติชาต วันเกลียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายนฤบดินทร์ สารเงิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ จรรยานะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเกลือ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงสิริมณี ระวังภัย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ ชืนกลินธูป

่ ่

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงศศิญาดา เปรนาม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงกนกพิชญ์ จำปาสาร

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายเตวิช มาทำมา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายธนนนท์ กำยาน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายณัฐวัตร บุญอินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายธนทัต นันผาย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายพรพินิต เกตุอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายนภัทร เสาวภา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายวิชญพงศ์ หลำชาวนา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายพัทรดนย์ ร่อนทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายธีรพัชร์ ฟูแสง

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายเขมวัช สุปนตา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายไกรฤทธ์ โคกมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงชุติปภา บุญกิม

๋

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงปริศนา มาวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงธิติมา พรมมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงสุภัควัน ชนันชัย

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๗ / ๙๓
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อต ๓๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ เฉลิมนอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายพีรพงศ์ พรมจวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายเอกลักษณ์ อองกุลนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายฐิติพงศ์ พาพิมพ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงประภัสสร แซ่โหล่ว

๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงปารมี มาทำมา

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงรุจิรา เข็มทอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงศิริกัลยา ขวานา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายธีร์ธวัช เข็มทอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายวันชัย สีแดงน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

กาฝน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายเทิดไท้ ประทุมศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกา สิงห์เรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช่องลม  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายปวริศว์ ติดถา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายเมษา วันงาม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายธนัท ศรีจันทร์ทับ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายภาณุพงษ์ นักเคน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงปทิตา จันทร์แสนตอ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สีสมุดคำ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงจรุลดา ฟองน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงภัชรา บันลือ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงณัฐธริชา นาคเกษม

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงสุภัสสร ใจนวน

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงภัทรากร ทังกรณ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงจันทนิภา แข็งหมัด

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์เกิด

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงปณิสรา หาญกมล

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงศิริอักษร มูลปอม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงพรณิภา ยานนาวา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงจิรภิญญา วงษ์ยอด

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงพรรณาราย จงจิตต์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายกิตติพงษ์ สำลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายธนภัทร สุรินทร์ปา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงจุฑามณี ศรีหะบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงหงษ์ดรุณ เพ็ชรศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงกิตกานดา สอนดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ เบียวน้อย

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงชณิตตา เผ่ากันทะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงถณัชพรศรี ศรีมาตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงศุพิชญ์สรา กุลนานันท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงวิชัญญา ขันลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงปใหม่ แอจู่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงธณัฐนภัส บุญพิมพ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงชนิศวราพร สานหล้า

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงปริยากร พิทักษ์มา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงฐิติพร เมืองศรีสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงอรรวี สุขโสม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ชุมพล  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ พรานไพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ประชาสวรรค์  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายธีระภัทร ยังยืนทวี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว ประชาสวรรค์  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายชัชวาล วันนุบล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรายขาว ประชาสวรรค์  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายภัทรพล ประทุมสาย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ประชาสวรรค์  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายจักรพงศ์ กรงทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว ประชาสวรรค์  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายทักษ์ เขือนจะนะ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายนันทพงศ์ พิมทุม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายรัตน์ภูมิ ภูสอน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สีสร้อย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายพลกร สุขคำปา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงเมธาพร ยะปวน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงพิชญ์นรี เขือนจะนะ

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงขวัญสุดา เรียนรังษี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงปวีร์ธิดา เขือนแก้ว

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงพรรณพิศา ทัดสี

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงอภิชญา ถาคำ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงบุณยวีร์ เรียนรังษี

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงสุภาพ จักขัด

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงพาทินธิดา เขียวสุขใหม่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ธิมาปง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายธีรนัย นินเปา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายนราเทพ วิหกเหิร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายพิริยกร อินแจ้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายศาสตราวุธ ทะนะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงจีรนัน อินใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ถาคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงธันยพร บุญมี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงนิทิภร กองสมบัติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ทิศศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงเนตรนภา เช่นรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงภัทรภร จันทร์ต๊ะมูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงลักษิกา ปนน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงมลธวรรณ ถาคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงอนุชรา ถาติบ

๊

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ถาคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงจันทกานติ

์

เขือนจะนะ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สอนสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายปธานิน ดีสอน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายจักรินทร์ อินใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายชิณณวรรธ์ ปานา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายถิรวัฒน์ ปนน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายธนกร เขือนจะนะ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายบุษกล เขือนจะนะ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายสุรชาติ โนวิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายอัสนี ธิมาปง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา ถาติบ

๊

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงชนิกานต์ พานกวาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงตุลาพร อิสสระ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ภูสอน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินแจ้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงมะลิษา ถาคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงวีรยา อินต๊ะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอทิตยา จันทร์น้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงออลิสา เรือนปน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายอานัณย์ มิลหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากังวิทยา

้

วัดส่องแดด  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายอนุรักษ์ พรมภาพ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายวรภพ ธรรมรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายจักรพงศ์ ฝนถา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงธัญรดา ฝนถา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงรัตนา อินดีสี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงประณยา สิงห์รักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงบุณยาพร นวนดัว

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงปภิชญา ดวงตา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงมัทนา ไชยสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายนิธิพัฒน์ ฉัตรแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายชนาธิป ตรงจันทึก

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายพฤกษ์ ขัดสี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงวรัชญา เพชรดำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงนฤมล วงศ์มา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงอุมากรณ์ ใจเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงอรปรียา ศิริมาตย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายณัฐกุล งามเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายธีระภัทร มีทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงภูริชญา รอดฝุน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายณรงค์กร ลายยูง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๗
นายก่อสกุล เหียวนา

่

๑๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยแมง วัดห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายภูริภัทร พรมจวง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายวัชรพงศ์ แสงสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายธีรภัทร คำสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายเวโรจน์ สาระรัมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงมณฑิตา พรมมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำบ่อทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงนงนภัส พวงเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงจุฑามณี ฑีฆายุวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงชนากานต์ น้อยมา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชนะชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชนะชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงจิราพร ลองศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงกัญจนพร ก้อนคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงอันธิกา จันทะคร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาติรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงมัชฌิมา เจริญพร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ฉิมมา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๑ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงณัฐพงษ์ พิมแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายฉันท์ชนก พิมพ์เถือน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายปณณทัต สาทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายคามิน วงษ์จักร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายภานุเดช สารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายคณิศร สุทธฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายอนุชา เขียวเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

อินทร์นอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงปรียา ทาสีเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงสุมิตรา เกณทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงวิลวิสา วิรักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วประเสริฐ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงบุตรชยา มีต่อม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงดวงพร นอมี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงสิดาพร สวัสดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ พาพิมพ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงมินตรา อินวันนา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงพนัสภรณ์ มาทำมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงจักรีรัตน์ แก้วบุษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

ฟนบ้านไร่
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายอภิสทธิ

์

มาปด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายเกษมสันต์ แก้วดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายพิชัยภูษิต ครอบสวย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายประพลสรรค์ คำสุก

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายเอกมล ฉิมมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายปกรณ์ หอมสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์ด้วง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สิงห์ลำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายรัฐมงคล ปล้องสา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวิทวัส ขันตี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายอิษฏา ขัดสี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงกันติชา โพธิศรี

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา สิทธิโน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา สุทธิเรือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวิไรพร เพ็งสุขผ่อง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงชญญา เงินจอย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงสุชาดา สุขมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงพัชรพร จงสา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงนัทชรินทร์ แพงวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงปรัชญาพร เปยมึง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายณัฐพล เปยมึง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนากลำ ห้วยแมง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๖
นางสาวธัญญลักษณ์ หยิบงามเจริญสุข ๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๗
นายจิรวัฒน์ วงษ์พิมพ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๘
นางสาวศดานันท์ สีหาวงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๑๙
นางสาวญานิศา ทองคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๐
นางสาวสิริทรัพย์ แพงผม

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายอัครพล มาบวบ

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายนิติพงษ์ ลาภประสพสุข

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทุมคำ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๔ เด็กหญิงจัณทร์ทักษพร
บุญครอง

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงจิรภิญญา รักสัจจา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงพลอยขวัญ พรมไพร

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงสุพรรณษา ปรองฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากไพร วัดกกต้อง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายวัชรนันท์ สารหล้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา หงษ์อาจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายดนุชา ทานาริด

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายธนพล วงค์สิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงวริษฐา จันโทสี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายพงค์เทพ ยอดทองดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายธนโชติ แก้วชูฟอง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายปฏิภาณ ตะกูล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายทรงกฤต โพธิจวง

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายรชต ตะคุณนะ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายกฤษฎากร จิตระงับ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงกมลวรรณ เทศะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงจารุนิพา จันทร์จร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงธนวรรณ ทุมลา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงหฤทัยชนก มีโส

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายโชคชัย มีมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายสวิตต์ วงศสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแซง วัดนาแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายนัฐวัชร บัวงาม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายกีรติ วรรณชัย

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ เหล่าโก๊ก

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงภูริชญา กุลยะ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงชญานิศ ดาให้

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงภรณ์ชนก สีลาโส

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงกิตติวรา ตาวันดี

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพธิชัย

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายเฉลิมพล มาเพ้า

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงสุภัสสรา สอนงอก

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

ขันลา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ พรมกอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงเกวลิน แก้ววังอ้อ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายอนนต์ จันทร์โสดา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายเจษฐณรินทร์ โนวิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายรัฐภูมิ แพงผม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงกุลนันทน์ เปรมปรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงมธุรา อยู่เจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงจิรชยา ดีสอน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงสายวลี พลอยสัมฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงรินรดา อภิรพงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงธนาภา ดามา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายชาญภพ โคตรกำพี

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงวรัทยา อินฟากท่า

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ อุ้ยแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสูน วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายธนภัทร บัวคอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายจิณณวัตร ทุมลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายอธิวัฒน์ เต็มบาง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายณัฐทราวุฒิ จันทร์ดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์ ใจชันกลาง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงพัชรดา ปองไข

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงสิทธิณี สิทธิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายรัชชานนท์ อิมจิตร์

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายชวัล อ่องดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายอภินันท์ เพียวงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วทรัพย์สถิตย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๔ / ๙๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงธนิษฐา รูปงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงกุลนันท์ นาสา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงชณัฐฏา คามีศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงพัชริดา ใจชันกลาง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงสุพัตตรา คำเผือก

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงภวรัญชน์ ประทุม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงนฤมล บุญมาตา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงกาญจนาพร ตาวันดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงกฤติยารัตน์ สุรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงชมพูนุช มาลาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายกิตติธัช จันปน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายวชิรชัย ก้อนพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายณัฐดนัย สุหล้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ธนพชรรัชต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธิเนตรสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงกฤษณา บุญมาตา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ปญโสม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรัพย์เพ็ชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายบุญพิพัฒน์ โม่ไพร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายนธภัทร ดวงดีประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงอวภาส์ เพียงตา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายวรายุทธ

อินทราบูรณศักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๒ เด็กหญิงณัญธิฎาภรณ์
คำแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงนันทนา หนุนอุด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายวรชัย เก่งกล้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายสายชล ดาตา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายภีภพ แพงผม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายจุฑาพงษ์ มหานิล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกอง วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายอัครินทร์ อินใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายศุภชัย เทพอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงพัณณิตา เอียมโซ้

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงขวัญพิชชา ถาศักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงปราณปรียา จันทำโรง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ นวนแตง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงวิสสุตา แก้วทองมูล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๕ / ๙๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงศิรภัสสร มูลคำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงศิริภัสสร มูลคำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำปล้อง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงสารัตมา สุวรรณหาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงชญานิน สรวยคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายณภัทร พวงนาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ ข้องแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายนราพัฒน์ ขัตติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงนุชจิรา บุตรพรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงณัฎฐกมล ก้อนพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงพัชรา แพงผม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ พรหมทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงนลพรรณ จันโสดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงนงนภัส อินธรรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงพัชริดา ฟองมี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงภัทราพร คำจีน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญเมธากุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงวรานุช กัณหาวรรค

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงชลิตา แนนไธสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

วัดโพนดู่  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงศศิการ์น สายยศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดโพนธาตุ  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายณัฐพร รุนลา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายเทพพยุง ศาลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายพลวัต อินฟากท่า

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายวรพล เกตุอินทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงเขมิกา จันทร์เพิง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปามิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขวานา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงศุภากร แก้วประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงศุภิสรา พุทธา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงปาณิสรา ศาลา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๕ เด็กหญิงพลอยแพรวา
บ่าวมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายก้องเกียรติ ศรีเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายเฉลิมรัตน์ มาปด

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายณัฐนนท์ ศรีจันน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายนนทกร จันทยศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๖ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายวรวุฒิ สอนสิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ สีพิมพ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงณิชากร ก้อนพัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงชมพูนุช ยักสม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงนุชจรี กาสอน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงมะลิษา กลิงอิน

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงภาวดี ติคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงสิริวิมล กัญญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสุภาพิชพร เหียวนา

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงสุพิชญพร เหียวนา

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายณฐวัฒน์ ธัญธนาสิริวรกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงวิภาวานี เทพจันที

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงณัฐรดา รุณลา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงธัญชนก มาลาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายดุสิพงษ์ มณีรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายนนทวัฒน์ ศุภนิกร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงกังสดา พุฒลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายศักดิพล

์

คำบ้านฝาย
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

ดาให้
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายวรพงษ์ มาลัยผา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงปยวรรณ จันทร์รุณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงวรกานต์ ศาลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงฐิดาพร พันแพง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงจันจิราภรณ์ จันทา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงเมขลา จันทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ แจ้งพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายพิทักษ์ ดาเทียน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงชนนิกานต์ ดีบาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายภาคภูมิ ยักสม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายสิทธินนท์ ยะมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงวิลาสินี จันทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไพร วัดห้วยก้านเหลือง  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายคงคา มีหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายวัชรชัย จันโสดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายณัฐพงค์ ตีพุฒ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายจิตริน มาเพ้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๗ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายธีรนัย อินสมบัติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายวีรัช ประทุมวัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อินพิรุธ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงรัชกร จันโสดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงอรปรียา สอนงอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงเมธณี สอนงอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงเวณิกา จันโสดา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงสุภัสสรา จันทโยธา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายอัครชัย จันจร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก วัดห้วยไข่เขียด  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงกนกนาฏ คำอ้าย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงณัฐชนันท์ คำเปลว

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายสุรวีย์ ทาย่อม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายสรัช บุญเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายณรงค์กร ประทุมวัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายกันตภณ ศรีวิลัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปนนวน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายธนากร มีโส

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายนนทกร ภุมมาโร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายภานุพงศ์ เลียงประเสริฐ

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายวัชริศ ใจคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายพรมพัฒน์ มาลาทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงกัญญาศิริ เนตรพวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงจันทรัสม์ กองทุม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงฑิมพิกา มาเพ็ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงณัฏฐิกา สีมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงพรรณวดี เนตรพวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงรัตนากร มณีชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงรุจิรดา นาระต๊ะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุตรดาจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงศิรดา จูมปน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงชลดา ล้อสินค้า

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายพชรพล บุญเสริม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พามา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายณัฐกร อุ่นคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

อต ๓๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายศิริชัย หงษ์อินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดห้วยลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๐
นางสาวกานต์พิชชา ปาดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ้านโคก โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๑
นางสาววิภารัตน์ ขันลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ้านโคก โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๒
นายณัฐพงษ์ แสนสุภา

๐๗/๐๗/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบ้านโคก โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายพุทธินันท์ วงษ์ษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายสุธินันท์ แซวใจดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายธนกฤติ ขันตีต่อ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายสราวุฒิ อัฐวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขวาขันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายจิราพัช ชาน้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายเนติธร นาทัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

วงษ์ทัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายธนากร สิงห์ทา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายวัธนวุติ พรมนูน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายเกริกกิจ ขมัก

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๔ เด็กหญิงมนประวรรณ
แก้วกำพล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงปยธิดา มาคูณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงศศิพรรณ นาสา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีวิชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงอรนันท์ สมปานหวัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขันตีต่อ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์ครอบ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงศาตนันท์ จันทร์คำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยอดรัก

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงชลดา เพ็งพา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงมณฑิรา ครีคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงจันทรัสม์ ผุยดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงทัศนาวลัย อ่วมสัน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงสิรภัทร หัตถมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงอรรคญาณี แท่งเฝอ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอารยา สีจำรัส

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงวชิรญา แพทย์ไชโย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงประภาวดี พัชนี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงวลัยพรรณ จันทร์คำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงลภาพัชร นุตเวช

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงดวงพร ดีสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา หอมสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงวริชรา พันแพง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงสุรดา สีออน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทำโรง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงนัชธาวัลย์ คุณบุญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงอิสราพร นาคาแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายนิธิลภัส หาคูณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายวิวัฒน์ คำชลธาร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์ลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายปรเมศวร์ สิติคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๖ เด็กชายภาคภูมิภูวดล
พาอำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายเจษฏา ลือคำหาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายปวเรศ ขันลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายปณิธาน สนิทบับ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายธนาธิป ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายณัฐวงศ์ กันยานวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายธนารัตน์ นิดตา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายภานุพงค์ เนตรกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายศุภกฤต บุญมาตา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายอัศดาวุฒิ กุจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้ววิจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงกฤติยา วิชาเกตุ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงสรินทรา ยีฟอง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงปณณิกา สุขเพียง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงพิมพ์พร สิงห์ออน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา ผุยดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงปณฑิตา หอมขิง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงพัชรพร แสงใส

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงวริศรา คำดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงอาลีนา มาคูณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงแสงเดือน ยาต่อ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงธัญกร ยืนยิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงลักษมี กำมาแสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา กำพา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ แสงงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงณัฐวดี จะป

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงรุ่นทิวา พรมลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงพัชร แสนหล้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงแพง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขันตีต่อ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา บุญมี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๘
นายธนากร หาญสามัคคี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายพีรพล ทุมปอม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายธีรภัทร อัปมะโห

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายจักรพงษ์ อินฟากท่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายวิทยา จำปาศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายสิปปภาค เทพอินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายศิวกร ชาแดง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ มีมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายรพีภัทร ฮาดฟอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายโจณธาน วงษ์พรม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายณัฐพล ท้าวน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายบุญญาภัทร เจริญกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายเลอศักดิ

์

บัวคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายรพีพัฒน์ ขันตีต่อ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายวีรสิทธิ

์

เอ็บมูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายธีรภัทร ขันตีต่อ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองไสย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงอริสา ยาชล้อง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ แพงขาว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงกิริตา ปญญาอิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงปภัสสร กันนก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงพิชญาภา สีหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาคูณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงปยนุช พงษ์ปาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงอุษณิษา อินสุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงจิตติมา บุญไม่ละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงธีรดา สีชาดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๑ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงมุนิล เทศน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงกรพิณ พามา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๗
นางกุลณัฐ เรืองนาทาบ

๑๒/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๘
นางสาวรัตนภรณ์ เข็มเพ็ชร

๑๓/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๒๙
นางวราพร หิตมูล

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๐
นางสุพัตร คำลือ

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๑
นางขนิษฐา บุตรที

๐๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๒
นายศิริชัย ด้วงแดง

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๓
นายณัฐภล ศักดิสงวน

์

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๔
นายพัชร เตชณสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๕
นายวรนนท์ คลังสีดา

๒๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๖
นายจีรศักดิ

์

ทาปุก
๒๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๗
นายไสว สุขเกษม

๐๒/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๘
นางสาวสุพัตรา พันธุ

๒๑/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๓๙
นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๐
นางพรนภา ติคำ

๓๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๑
ว่าทีร้อยตรีอำนาจ

่

สีก้อน
๑๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๒
นางสาวสุวิมล ประสารยา

๑๐/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๓
นางสาวมนฑณี ไชยสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๔
นางสาวจิรชฎาพรณ์ อินล์อ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๕
นายจักรกฤษณ์ อุดปาคา

๑๒/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๖
นายภาดา เกิดอ่อม

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายดนุชา ใจยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิน์ บุญมีรักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายเพชรไพบูรณ์ สิงการะ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายพุทธศักราช จันทร์หอม

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายธีรภัทร คงโสรส

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายจิตรกร ธนะวิทย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายเอกราช คำแดง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายกฤชติศรณ์ อ่อนปอก

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายจิรภัทร์ ศิริบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายอภิยุทร จันทร์นวน

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายภานุพงษ์ บานปู

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ก้อนนาค
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงประภาภรณ์ ใจยศ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๒ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงฐิติมา คำด้วง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ์ ไวปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงจิรนันท์ ศิริบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงกฤตยา ชนะพันธุ์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงกมลฤทัย จันตาชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงปพิชญา เซสาซุน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงดากานดา แก้วศรี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงจิรามล ทองลับแล

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงฐิติยา มีปาน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายเมธาวี สวยสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงฐิตาพร เพ็งแจ่ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงศิไรรัตน์ ทับทิมเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปาคาย คีรีวงกฎ  

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายคมกฤษ แสนลำพรวน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายธงชัย แย้มสุริวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายวิทวัส คำสุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายนิพล แก้วพา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายนพรัตน์ เณรลอด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายนปกร มะต้น

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายธนกฤต คำมาก

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายภูริวัฒน์ พูสมศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายณัฐภูมิ ท้วมสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายสุติวัธ มะต้น

๐๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายประภวิษนุ์ เรืองรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายสุรชาติ โสภาสาระ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายธนวรกฤต ยาปาคาย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายเขมนิจ สุขโข

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายณัฐภูมิ นิพวงลา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ผลโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายณัฐวลัญฐ์ เล็กคำด้วง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายธีระพัฒน์ ทองคำภา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายณัฐพล มีมาระ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายไชยเชษฐ์ ขวัญเสือ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์ภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงกนกพร คำด้วง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๔ เด็กหญิงปราณวิรินทร์
วิชัยสุชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๓ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงพรชิตา สีนวนดำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงสุรัตน์ เพช์รศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงอัญชลี สีดวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงอทิตยา ปานทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงปทมาพร อินทะเรืองรุ่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงจินตนา แสนคำฟอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุนิดา อยู่นุช

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงฟู

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงสุรัสวดี โสภาสาระ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงปณชญา วิชัยสุชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงปาฏลี เกตุโฉม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงธิตินันท์ เม่นต้นสาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงขวิม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรเขียว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงอทิตยา ลิมมี

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงฉัตรพร เนียมท่าเสา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงปกอนันต์ มาผู้วะ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงพิชญาดา ประสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงพิชญาภา ประสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงปนิดา อินทะเรืองรุ่ง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงศศิธร สีทะหา

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงอังคณา อินทะเรืองนุ่ง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงศศิวิมล สีทะหา

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงจรรยพร มากลัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงมัณฑนา หาญวัฒนา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๐ เด็กหญิงประกายดาว แหยมคง
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงธนัชพร สีสมุดคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพีมิตรภาพที 214

้ ่

นำพี

้

 

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายอัครเดช คำโสภา

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุเอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายพงพัฒน์ เชียงเทศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายวีรเดช แสงกลาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายวชิราวุธ อักษรศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายธนาวุฒิ สุขก้อน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์นรา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายธนาพล สุขเฉลิม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๔ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายปฏิภาณ เอียมอ่อน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงวารุณี เพช์รศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงจันจีรา ศรีสวัสดิมงคล

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงกมลชนก ผุยดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงอัสริยาภรณ์ วงศ์กลม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงมุกมณี ทองอินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงพรพณา ชุมเสนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงปภาดา ปรากูฏ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงเกศริน ไพรสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงกันติชา ยศเกตุ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโปงดำรงวิทย์ ผักขวง  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายณัชพล พาดี

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายณัฐดนัย ตะโค้

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายอัษฎายุทธ สุทธิประทีป

๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายณัฐวิกรณ์ เทียงพันธ์

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายสมโชค สินศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายจิรัฐติกาลติย ศิริพัฒนา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายพงศธร สีทา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายภูวดล ปนใย

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายอังคาร ปติพรธนพงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสิริประภา นวลมา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงพณัฐฐิชา คำพิมพ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงสุวรรณเพ็ญ อุ่นเรือน

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงพนาไพร ไชยวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงกมลวรรณ พรมอยู่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงทัศศิกาล ขันเกตุ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงกุลลิสรา เปยมประชา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงธนิลทร สัตบุษย์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายนพพร เพ็งหมึก

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายพัฒนรัก หลงมา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายสุพิชัย คำทองทิพย์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายพรชัย กลินเก้างิว

่ ้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายธนวินต์ หิรัญงาม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายพีระนนท์ เรียนหม่อม

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายพรเทพ สุงิวงาม

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ปนประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๕ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงพาทินธิดา เทพคำ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงพรชนก ชมภูน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงนภสร คำเทศ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงพันธนันท์ เครือปานพลอย

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงปทมา ขันคำ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยามสุข

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุนารี สีเสมา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงปวีณ์ธฺดา พืชทองหลาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ พืชทองหลาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงกัญญิกา ชุมพล

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงพิชญวดี อ้นเจ๊ก

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงพัชรพร เพชรเลิศ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงพรธิดา ศรีรุ่ง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงเมษา จ้อยผาจุก

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายรัฐโรจน์ นิยมภูวโรจน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายศรัญู มูลเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายนพรัตน์ ขันทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายธันวา เรือนเอียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายณัฐชนน โชติรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายพีรภัทร เนียมบุญเจือ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายสันติ หรังเมือง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายบัญชา พรมอยู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายนพรัตน์ อธินุวัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายณัฐปคัลภ์ อินเขียว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงชนกานต์ ไคร้มูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงนภัสสร คำเทศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมนึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงอารัญญา จิวอยู่

๋

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงสมิตานัน ใจสุทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงกุลวดี ศิลาพจน์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงพัชราภา เนืองจำนงค์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงศิริมากร พุ่มพา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สุถิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงวริยา ขุนไกล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงศศิวิมล หน่อคำ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๖ / ๙๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงณัฎกมล พาดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงสรัลชนา ทองแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงธารทิพย์ ทองปลิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ อ้นเจ็ก

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายนฤเบศร์ ขาวเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายจิรภัทร เณรอำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายธีรวัฒน์ เอียมมะเฟอง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียบทับ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ ธุตกิจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายรัตนกร ขนุนปน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายนทีกานต์ จันทร์ฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายเรวิชญ์ รุ่งชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายกฤษณะ ทองแพง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายกีรติ จันต๊ะพิงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายพิพัฒน์ โตนุ้ย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายธนธรณ์ แดงแซว

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงดวงกมล คำบ่อว้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงเขมจิรา มยุเรศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงอาริสา ปญญาศักดิชัย

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงญาดา หมายอาสา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทับครุฑ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีเนตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงบันณิตา หิรัญงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงณิชกานต์ พรเมือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พูลสาริกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีรุ่ง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงพรรณิภา ลาเกียว

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงปรเมธ ฉิมประดิษฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงจริยา อัปปะติกานัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายสิขรินทร์ ไกรสุทธินันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงผกามาศ สมจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายทรงสิทธิ

์

ศรีพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายดนัยเทพ บุญสว่าง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังยาง ม่อนหินขาว  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงสด
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายภาคภูมิ ขันคำ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๗ / ๙๓
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อต ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายนฤเบศ ดอกพุฒ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายวันพุธสี

่

วศินตระกูล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณศรี

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายนนทวัฒน์ นุอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ จ๋อยปา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงปยะธิดา เพ็งแห

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงขวัญชนก เนตรจ๋อย

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายคณิศร อุสาห์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายภูวดล เชือต่าย

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายวรรณชัย เสมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายศิวัช ลือฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายกิตติธัช ปราบจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เผือกจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายมนตรี เนตรจ๋อย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายภูวเดช บุญจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ท้วมจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงอรณิช ศรชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงรัตนา ขันเกตุ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ยางจุ้ม  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายยุทธภูมิ คงสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นุชงิวงาม

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายพีรพล เปนสุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายศุภณัฐ ชูพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายเจษฎา ภู่กัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายอมรเทพ นวลมะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายพรพรหม คำชู

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายจิรายุ จงกล่อม

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายอดิเรก เอียมเจริญ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายประกฤษฏิ

์

ใจยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สีแดง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายนพดล ใจมูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ มูลแดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายสิทธิโชค ปแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายพุทธิพงษ์ ศรีหะไชย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายพงษ์สกรณ์ ศรีหะไชย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายกิตติพันธ์ ดอกไม้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๘ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายสามารถ เทียงพันธ์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายพงศธร หลงสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายกิตติพงศ์ กลัดเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงอโนชา จันทร์ใหม่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงอัจจิมา มากคล้าย

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงเหมวรรณ สังข์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงศิรภัสสร ยิมเจริญ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงสุธีกานต์ ยอดแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ จงกล่อม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ โสภาถา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงศศิธร ชูภักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงพิมชฎา แก้วแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงปณิสรา แดงสด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์ศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงแก้วมณี แดงใส

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงพัชราภา แก้วนรินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงบุณิกา นำรอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายพิสณุ ศรีโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายกฤษดา อุดม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายจักรพันธ์ พงษ์ประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายอรรถนนท์ ม่วงทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายภูภิภัทร์ จงเกษกรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายฤทธิชัย วงศ์สีใส

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายชัยณรงค์ ปาด้วง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายชัยยศ ปอกแปก

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายทินกร สีสุดโท

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายธันวา จุลทองสัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายนพชัย วัสสุวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายสงกรานต์ ทองแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงชนากานต์ แดงจีน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คณะมิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา สารแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงพรพิมล การะพิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงปยฉัตร นาคทัง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงภัทราพร มูลแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘๙ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสตรีวิทย์ หยุ่นแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงชลธิชา สายแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงปาลิตา นาพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ขาวประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงกนกอร คำสอน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา ผอบทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงอาวิกา สำรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายชินวัตร มีโรง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

พุ่มปญญา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีลุนทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายกัมพล ทองเนตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายวชิร นุ่มนวล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายนำโชค ไมตรีจิตต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนขาว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายณัฐวุฒ ทีกว้าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายจตุรงค์ ดอกไม้

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายธงชัย พูนบุญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายญาณวัฒน์ ทองเณร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายณัฐกร นันนวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ หน่อเครือง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายดัสกร แตงอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายพงศกร ฟกหมู

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายมาตุภูมิ จงหมัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายวัชระชัย อุดตัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายวัชระพล อุดตัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายศักดินนท์ กุมสุวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ นนธิบุตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงอิษฎาอร สีมัง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์แก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงอภิญญา เพชรสลับแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงกมลพรรณ ตันแท้

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงกรธัญญา แซ่ลี

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ปภัสสร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา คำเหม็ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เส็งลำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๐ / ๙๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงภัคปณฑา บุญเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ สุขเกตุ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงกมลชนก เชยเกลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงกนกพร ศรีประดู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายชาญณรงค์ ทองเนตร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สีคมขำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายธวัชชัย ทองสง่า

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายสุวรรณชาติ พงษ์สม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายฉัตรดนัย สัพโส

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายสุทธิภัทร สามเวียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายเพชรรัตน์ แก้วว่าว

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายธนพล พวกดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายศิวัช สิงห์บุบผา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายจักรรินทร์ แก้วสีสด

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายอัษฎาวุธ วงษ์ธาตุ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายอภิชาติ เนนสุทับ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายชำนาญ ตังแก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายศักดา ศรีโชค

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินชูรัญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงมัลลิกา เพชรเอียม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงกิตติกานต์ คำชมภู

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงนันทภรณ์ อ่อนละมูล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงวนิดา สังคะโน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงเกวรินทร์ ตรงต่อกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงลักขณา อ่อนละมูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์คำจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงปณณพร ตันติพลาผล

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงลลิตา จันทร์ดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีอักษร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงสุนิษา ซาซง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงสุภฏา มูลเฉลิม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงปุญญิศา นำรอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงสิรินาทา มาประกอบ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙๑ / ๙๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงรสรินทร์ ฤทธิแจ้ง

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงภัทรภร โสภาถา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ยินดีรัมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงอรัญญา คำสอน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง วังขอน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายปฐมพร โสวรรณะ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายพรธวัฒน์ มาเชียงผา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

คำพี
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายธนภัทธ คุณเทียง

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายอภิชัย จันทร์เพ็ญ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายมนัสพงศ์ มันเมือง

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายมนัสพันธ์ มันเมือง

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงปยะธิดา ฉิมชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงวันวิสา ฉิมมากรม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายทักษ์ดนัย มาเชียงผา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายคิมทวัฒน์ มันเมือง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงรัฐนันท์ ตุ้ยแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงภาวินี ศิริรักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายรักษ์ธรรม เครือแส

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายธนากร ปอกแปก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

ศรีธาราม  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงปรีดาวรรณ์ นวลจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

ศรีธาราม  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายณัฐชนน พันธ์หมิด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

ศรีธาราม  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายวรชาติ สิงหา

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายณัฐพร ศรีเนตร

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายศรายุทธ ปนใจ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายปวีณ์กร วารี

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายภานุพงศ์ ทิมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายณัฎชนน แย้มเสนาะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายวัชรศักดิ

์

พันศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์ดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายพงศธร ปานอูป

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายนันวุฒิ บุญมี

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายณัฐพล ทิอ่อน

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายอนิวัต เบินดี

่

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายยุทธนา อรุณศรี

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายกฤษดา มาจันทร์แสง

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายณัฐภูมิ พรมมา

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ราชเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ เมฆเคลือน

่

๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงแก้ว

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงกาญจนา จ๋อยเจียม ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงทิพย์เกสร อ่อนยัง

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ มาอิน

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงจามริน คำหยุ่น

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงนรภัทร์ ลาดกอง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงพัชรา เจนชัด

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ โตแห่ว ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงอภิสรา เทพประเสริฐ

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงนำฝน ทะล้า

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงณิชมน กระต่ายทอง

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงจิตรา ราชเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงพรนภัส ละอองเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

อต ๓๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงกาญจนา สีดาสอน ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา เหล่าปาสา  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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