
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑,๔๒๙ คน ขาดสอบ ๒๓๗ คน คงสอบ ๑,๑๙๒ คน สอบได้ ๑,๐๐๙ คน สอบตก ๑๘๓ คน (๘๔.๖๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นายอำนาจ ใดจิว

๋

๒๙/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นายชนินทร์ รองคำภีร์

๐๙/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายประกิต มันระวัง

่

๒๓/๐๗/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายธีระวัฒน์ มงคลเสถียร

๐๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายอิสระพงศ์ ข้องหลิม

๒๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นายกฤตนพ อยู่บ้านคลอง

๑๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายวีรศักดิ

์

จันทร์แจ่มศรี
๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นายปราณีต ปานปอม

๐๑/๐๖/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นายยุรพัฒน์ อินทรสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นายอลงกรณ์ เหมือนเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นายบรรจง บัวเขียว

๑๓/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นายนรมน ขำคม

๒๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นายณรงค์ ถำทอง

๐๕/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นายสมพงษ์ ชุ่มใจรักษ์

๐๔/๐๒/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวดาริกา ก้อนจินดา

๒๓/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวปรารถนา ลิมรส

้

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวจุติพร คำโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวจิรวรร จิตรหลัง

๐๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายธนวินท์ ขำทับทิม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายณัฏฐกร บัวผ่อง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายณรงค์ชัย พฤกษ์ไพศาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายกิติกร เรือนคุ้ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายณภัทร สิงจวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายวรศพงษ์ สุกใส

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายสุพชรัตน์ ขันทนิยม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายกฤต เส็งประสาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายภูริวัฒน์ แสงสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายปยะ แก้วกุลศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายเมธัส พิมพิรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายศราวุธ บุญศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายศัตยา พันธ์ทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงวธัญญา แก้วศรีหาวงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ คงถม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงปนชนก คำเพ็ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงรวินท์นิภา อ้นเจ๊ก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา แซ่งุ่ย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงเพียงดาว ลมแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงรุ่งนภา บุมี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยอดยิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงปภัสสร วรรธนะพินทุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงอินทิรา ศรีสง่าบริบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงภัทรวดี สำเริง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุภนิดา หลักแหลม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงขวัญตา เฮงสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงรัตนาพร เครือเมือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายสหรัถ ก้อนทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายวิชชุเนตร ตะเคียนแดง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ ตุ๊แสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ศักดิพิบูลย์ชัย

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายกษิดิส สังข์มา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายศุภกฤต ต่ายลำยงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายถิรวุฒิ เพียงตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายชินวัฒน์ โพธิโชติ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายเดชฤทธิ

์

มาลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายศรายุทธ สำรอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายสิริวัตร เอียมแบน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายธนกร ศรีนวลอินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายธีรภัทร ขันน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายรัชชานนท์ เณรรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายฉัตรกฤช พลทองเติม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฐริดา แก้วประเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงศรัญญา คิมสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงวีนัสนันท์ ใจมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงปณฑิตา ชูชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงภัทราภา ทองทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงภัทราพร ทะปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงญาณิศา นนท์ขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรแกม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีแดง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงปยธิดา หันกาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงดวงกมล อำพันภาค

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ กังวลงาน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายจีรวัฒน์ ขำทับทิม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายกิตธิพณร์ ขำทับทิม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายปฏิพล ชะนะจิตต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายรัณฌาย์ ชัยประพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายนพคุณ แท่งทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายการ์รุณ ศรีสมัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายธนัญกร สมบูรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายอภิลาภ สุขหอม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายสุภชัย เสาพรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายกฤษดา ดอกบัว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายธราเทพ เนตรบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จวงจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงธัญพิมล จันทรา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงกัญ์ณัฏฐ์ วัชรพุทธ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงพนิดา แจ่มกลิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา ดาพา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงปานรภี ท้าวทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จำปาวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงวรัญญา แปนสวน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพรรณิฎา เพชรสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงสุภัทรตา สอนทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงขนิษฐา แสงงาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงปนมณี หงษ์น้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงณิชฐิตาพร อนุโยค

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงพัชธนันท์ อินเปย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงพัชราภา ดีกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายหัตถ์ชัย จันทร์กลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายวิชญนนท์ จันทร์ยวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายทศพล แว่นศรีทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายธนกฤต แปนพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายวทัญู พรมสุวรรณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธีรภพ พรหมลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มหมัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายวีรภาพ เพ็งปน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายจิรสิน เพ็ชรเอียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ ณ เชียงใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายณัชพล สอนอิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายศรายุทธ อุชมวดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายธนกฤต สิทธิชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงอัษราภัค แก้วสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วสมชาติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงพนิตพร ตันทิพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงณมินตรา เนตรใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงนิภาพร บริบูรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงรัตนาวดี พุ่มพวง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงสุวรรณา มีเทียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงแพรวรพีร์ ยิมเพชร

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอินทิรา เลไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงณัฏฐภัทร ศรีสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงหวันยิหวา อ้นอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงชลิตา อ่อนคง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงดุษาร์กร อุ่นอ้าย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ลาบรรเทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงรัตนาวดี เครือเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงรัตติกาล อ่อนทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ

์

วัดคลองโพธิ

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายธวัชชัย จวงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายบวรพจน์ ทาชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายกฤษธิฤกษ์ บุญมี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายณัฐภูมิ อ่อนจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายคัมภีร์ เรียนหม่อม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายปฏิมากร เหล็กน่วม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายวุฒิชัย คุ้มหน่าย

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงเกศริน อินจันต๊ะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงทิพยนารี ไทรฟก

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรโรจน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงพิริยะพร วิเชียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงนิติเนตร คำสี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงศิรินภา เขือนแก้ว

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายชลชาติ แข็งฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายนพนันท์ มากำเนิด

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายวชิรพันธ์ พรวนประมูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายกฤษกร อยู่ดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายเฉลิมพล หิรัญสวรรค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพจณิชา จันดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงลลิตา เมืองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุพัตรา เขียวหอม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงเกตุสุนีย์ อ่อนจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วตอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงปนัดดา พระสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงอารียา จิตอารี

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ริมสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายชนภัทร มุขอิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายอนันธะชัย จันสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

วันหน่อแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายภาคภูมิ อาลัยสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงวนัชพร เลียงจันทร์

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คงอินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายไนยชน กลำเสือ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงสัณห์สิรี สุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ ไกลคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายกมลภพ ปกปอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายณัฐพงษ์ มีประไพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายพีรกฤต เพชรศิริโชค

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายวิธวัฒน์ วังถา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายภัทราวุธ นิลโสภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายเอเซีย อินทร์ชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายศักดา แตงสุวรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายเดชาวัต อินทร์สองใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายภคพล วงศ์เลอศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายธนโชติ แก่นทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายสุทธิพัฒน์ บุญนิตย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายบุญลักษณ์ อุ่นขจี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายจุฑาเพ็ชร คำแปง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายจิรเดช อินนัดดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ใจเย็น

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นำรอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายโชคชัย ประยงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายยุทธศาสตร์ กรองบุญมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายสรศักดิ

์

แสงดาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ เขียวขำใส

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ควรธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายธนบดี นวนสีใส

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายธัญวัฒน์ ทาแท้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

โพธิสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายพิเชษฐ์ ทองธิยะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายจีรวัฒน์ ใจหล้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายมนัสวิน มะลิทอง

๓๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตุมตอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายธรรมรัตน์ สืบเทศ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ กุมาร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายจิรเดช กันใจสอน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐภัทร คำเฟอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายกิตติพงศ์ ประเพณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายนำชัย คำแช่ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายจักรพันธ์ กลินหอม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายชยากร ควรคิด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๖ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายเมืองเหนือ บุญรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายฉตราธิป โพธิพินิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายธนโชติ จันทร์เจ๊ก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธีรพล อยู่ทา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้ววิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายภูริภัทร์ แสงแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายปรีญาวัฒน์ มูลสองแคว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายอนุสรณ์ เทียมแสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงชาลินี ชมภูศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงพุทธารักษ์ อ่อนเกตุ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงราตรี ทวีพร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงชลดา นาดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงปยนันท์ จอจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงพัชริดา ทองคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา มีมังคัง

่ ่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงสุนันทา มลทน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงณิชกานต์ นนท์คลัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงกชวรรณ ยาท้วม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ อินทร์ทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงชิดชนก สุขแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงบุษกร วารี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงมุกมณี ลังกา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงอทิตยา อินเจริญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงขวัญกมล ซาทรง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงปยะธิดา ขันทะพุฒ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีธิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงนริศรา สังข์คิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงธิญาดา ยอดมามูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงสุวิภา ยาธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ สุวรรณจัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงชุติมา ต่อมยิม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงบัวชมพู ศรีจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงอริสรา อินทร์สุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุพัตรตา เขียวจันทร์แสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงมณีนัส คำเทียง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงคณิตา เงินหล้า

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงนริศรา เบญญะมัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงพรภิใร เชือกสิกรรม

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงกณกพร เธียรจินดากุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงพนินันท์ ตันยะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ อินชูรันต์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงขวัญหทัย ซาทรง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอริสรา ดำศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงศิริมา เข็มเพ็ชร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงดวงกมล แสงภูติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เพ็ชรพิชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงณัฐชา ชัยเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงนิภาดา บุญชัยนพรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงสุทธิดา รวมเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุพัตรา ยาธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอภิสรา กอนวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงนภเกตน์ ม่วงทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงปยะธิดา รอดเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงแพรวไพลิน เชือผาเต่า

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วันมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ เขลาสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ วันปา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงเขมจิรา มุขอิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ภาระศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสาธิตา ศรนิล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ จันทร์สา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย ซาทรง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายนภดล อินทร์หม่อม

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด วัดท้ายตลาด  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๓
นายเฉลิมพล พรมวังขวา

๑๔/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวสุภารัตน์ ต้องไม้

๓๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายณัฐพล บุญมายวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายวทัญู อินใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายจีรยุทธ อยู่เจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายภานุวัฒน์ หอมหา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายณัฏฐาการณ์ นันชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายสิริศักดิ

์

พิณดนตรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายธนภัทร อุทธารุณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ เหมือนเพ็ชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายเจษฎา หล่อนาค

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายกิตติพิชญ์ ดีคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวใส

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายวรากร สิทธิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายศศิวงศ์ ทาคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายณัฐกรณ์ ดาจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายณัฐพงศ์ อินเมฆ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อินสอน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายวีรวัตน์ มาตรอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายอนิวัฒน์ บัวเขียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายณัฒธกิจ นุชงิวงาม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายอดิเทพ โทเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายนัชรินทร์ ทะนิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายชนกชนม์ ภพสว่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

เทพสถิตย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายวชิรวิทย์ จอมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายศุภฤกษ์ คำภู่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายสุทัศน์ แดงใส

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ การะเกษ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายนลวัฒน์ ทิพย์แก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายวิทวัส คงคีรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายโสฬส บุญมีเกิด

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายฐานปณัฐ มากคล้าย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายณัฐพล คำเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายธนิก สายยาว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายกนต์รพี มีหลักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายพศวีร์ พัศดร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

เสียงบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงอารียา มาระมิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงชาลิสา เงินคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุพรรณษา เชือขำ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปลังกระโทก

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงบุญธิดา มีกำปะนาท

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุภาพร อินถา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงธีรดา ทิพย์แก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงภัทรวดี อ้วนถาวร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงชลิตา วันดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงชนิศา กำจาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงจุฬารักษ์ หลงมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงพรรณิกา ปานพ่วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงปยะดา บุญบรรจง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ บัวบุญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพีรพัฒน์ ฟกทองพรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พูลทรัพย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๑๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ทองบุตรแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงมัชฌิมา พรมฟก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงปานตะวัน อนุสนธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นามวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงวรัญญา บำเพ็ญพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุชาดา ตาวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงศศิกานต์ สีมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงถาวรีย์ ขันใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงจินตนาภา ทานะขันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กล้าหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงอาธิตญา ทาทองคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอริสชา พรมเพ็ชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงสุธิดา ถาอ้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงจิรพร มีวังแดง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงนัฐาพร จันเพ็ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวัวเฉียว วัดใหญ่ท่าเสา  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายปณณธร ปานงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายภคพร จิวสละ

๋

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายธนชัย บุญนะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงปารมี อุ่นคำปา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงชลธิชา เกิดก่อวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายภาคภูมิ สุขดิษฐ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๐ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายนรบดี เรืองรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงกนกวัลย์ บุญประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงมนัญชญา แก้วสะอาด

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วิลาสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงวรรณรัตน์ มันแย้ม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายณัฐวัตร อุปะทะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายธนกฤต สมอินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภู่ปาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายรณฤทธิ

์

มันแย้ม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงศิวกาญจน์ ช่วยกาญจน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงธนัชญา หรังเมือง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายกานต์ เจริญยิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ เรืองรักษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงกมลชนก เกตุนวล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายภัทรพล จุลโสด

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายธนภู พันแพง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ รัตนะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงสิรีธร สุริยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีพังเทียม

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงแพรวา ตายศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เรืองพิมาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงชลธิชา ท่าดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงบุษรา ทารัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงศิรดา เอกกา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงศิริพิมพ์ เย็นดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงนันทิการต์ โพกโต

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วัดวังโปง  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงศุภัทรา คงสา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) วัดทับใหม่  

อต ๓๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงวาสนา ม่วงสา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) วัดทับใหม่  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงหอมชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) วัดทับใหม่  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายสุทธิภัทร หารสูงเนิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

วัดปาเซ่า  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงอารียา นาคทัง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

วัดปาเซ่า  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงธนกร หงษ์เวียงจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

วัดปาเซ่า  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายกิตติพงษ์ บางตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วัดวังกะพี

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายพิสิษฐ์ มหาอำมาตย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังกะพี(วิเชียรประชานุกูล)

้

วัดวังกะพี

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ดีทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ แสนมัน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายพุฒิพล เทียนมล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายชุติชัย เขตขาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายภัทรวุฒิ มาเชียงผา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงชลธิชา ธิมาจร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงดวงกมล ธิมาจร

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ธรรมใจดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุพัชรา ทิพย์ลุ้ย

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดีแท้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายรัชชาวงษ์ นันมิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงวริษา คำนะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายธิติวัช ประโยตัง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายชินวัตร ละอองฝุน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายวรวิช คำกระจาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายสราวุฒิ อ่อนพรม

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงญาณินี เมืองภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ดอกพุฒ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงพรนภา โกนพรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมเสน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายธีรภัทร มัดแซ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายนิรุจ ฟองสีถง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ริตมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ มีอินถา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เก่าแสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงญาโนทัย ศิริน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดิน วัดวังดิน  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายวุฒิเดช เชตุเหมือน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงชลธิดา คำพุทธสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงจิราวรรณ พรมรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) วัดวังหมู  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงเสริมสุดา ดอกบัว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงอรัญญา สังฆพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ บุตรปน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
วัดหมอนไม้  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายตรีภพ วงษ์ตะวัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายคณิศร สุวรรณะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๒ / ๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกิตติญาตา โพธิศรี

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงอารีญา ฟกถาวร

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงเอมมิกา เกาหวาย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงอรษา เจนชัด

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงฐิติมา คำอ้าย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุส่าห์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงประภัสสร เรือนทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงนันทภัทร แพเดิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงนรินทร์ทร ชัยวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงพัชริดา นาดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำลือเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าปาสา วัดเหล่าปาสา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายสรศักดิ

์

ทนโนนแดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนสากล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงสุมินตรา บุญเฉลียว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายพิรุณ กลำเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายธรรมสรณ์ กอบกำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายจักรินทร์ แสงทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงจุฬามณี แปสันเทียะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงจิตราวิณี ธูปแจ่ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุมี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงทรรศพร มามี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สมานมิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายนัธพงษ์ เฟองมณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อพระ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายยุทธนา ชูสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายนิธิโชติ พวงมณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายสินธุชา ตันจ่าง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายธนวัต โค้ศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายพงษ์รพี ทังทอง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายทรงศักดิ

์

แสงทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายนฤพนธ์ วงศ์เนตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงธนิดา อินทิม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงวันทยา เจริญอ้น

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา ภู่ดอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ มีกลำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงปานชีวา ดีมังมี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหาด วัดคุ้งตะเภา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๓ / ๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายอนุพงษ์ อ่องอิม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายนันทพล กานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายชยพล อยู่นาค

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายเสริมพงษ์ แก้วบุญมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงจิราพร กลับสุวรรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากล้วยเสริมวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายสุรัตน์ บุญเงิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายสิทธิชัย สาตรจำเริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงอริยา อ่อนคง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงปาณิศรา สิทธิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงศศิวรรณ ชิงหอม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงนภัสสร ปนจีด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประกอบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงพรนภา ยังเกษม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายธีรวัสส์ สิทธิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายพัฒนา อินทร์ศรีจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายฉัตรมงคล พรมแดง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายธวัชชัย กลำศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายปฐพี ชัยวรรณะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายศุภฤกษ์ คงนิล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายรุ่งอรุณ ศรีแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงอาริสา วิเวกจวง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายภาษิต ปนมูล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายอนุชา นุ่มนวล

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๘
นางสาวหทัยรัตน์ สมศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายวรุตม์ สีสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายศุภเสกข์ ชิดชม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายภูรินทร์ อะโนทัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงบานชืน

่

อินบัว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงสุทธิดา ชิดชม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงวาสนา มูลแดง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแม่เฉย วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๕
นายบรรจง จุมปาล้า

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วัดคุ้งตะเภา  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายเมธี ธิเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายพีรนัฐ รอดประทับ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายเมธิชัย ดอกไม้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายภานุสรณ์ บุตรสาธร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว วัดเกาะเรไร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๔ / ๓๐

้
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อต ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายนเรณธร อินทร์บัวทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกนกพร จิตรแจ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงวรรณษา พลพิพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงเกวลิน คำทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อุปทะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอยแก้ว วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายณัฐพล มาเยอะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายคุณาสิน แสนเขียว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ใจหลวง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ คำพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายยุทธนา ขวัญคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงรัตนา เงินเชือ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงอุปการ บุญประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๒
นายอรรคพล แก้วกู่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๓
นายภานุวัฒน์ เคณาอุประ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๔
นายศุภชีพ ต๊ะประจำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนตอวิทยา วัดเกาะเรไร  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ คำฤาชา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงวรรณพร เชือเทพ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุธีมา มาช่วย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดคุ้งยาง  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายเพชรรัตน์ สุขประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน วัดเด่นด่าน  

อต ๓๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายอานนท์นัฎฐ์ ไชยมงคล

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน วัดเด่นด่าน  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุภาวดี สุทธกร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน วัดเด่นด่าน  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ กุลมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน วัดเด่นด่าน  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงอทิตตา แสนลำพรวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเด่นด่าน วัดเด่นด่าน  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงกาญจณา กองพรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดนำวังหลวง  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงแพรพรรณ อ่วมศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งยาง วัดนำวังหลวง  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๕
นายภานนท์ พันธ์ชน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังถำ วัดวังถำ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ เกิดคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังถำ วัดวังถำ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงยุคลธร เพ็ญศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังถำ วัดวังถำ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ อยู่ยืน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงชิชา คำยอด

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธีรพัฒน์ เมืองมูล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายนิพัทธ์ แก้วเปย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ชมนก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แย้มทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ วัดชายเขาเหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายยศกร ศรีรักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๕ / ๓๐
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อต ๓๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายคณัสนันท์ มูลจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ศรีลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงหฤทัย สิทธิปญญา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงอังคณา วงศ์แก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ดีปญญา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายวิศรุต ศรีวิชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายจักรภาณุ แก้วเขียว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงกนกพร ทองอินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วแสนปว

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงกัลสุดา บุตรีวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ คำเต่ย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงจิรนันท์ ต๊ะสุก

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงธารารัตน์ เตชา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงนพิน แว่นคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายนำเย็น

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายเจษฎา วังขวาน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายณัฐพัฒน์ สุขรอด

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทร์เพิง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายนที คำใหม่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสาร์หล้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงกันตาภา แก้วคำดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงพลอยพรรณ ปรีดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงยมลพร ปวปา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงวรินรำไพ ซาซง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ มันคง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา ซาซง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุณิตา มาใกล้

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยิมภู่

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำริดวิทยา วัดนำริดใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายโกมินสดา สังทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เพรชกระจ่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงนุชนาถ อุชชมสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงฐนัดดา โทษาธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ กลินสุนทร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายนภัสกร กระจ่าววงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๖ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายณัฐวุติ พึงทอง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายสหวัฒน์ ผจงเกียรติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายทศพล ทิจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายธนากร จรจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายวัรภัทร ทิงิวงาม

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายวีรวัฒน์ คุตจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายสรศักดิ

์

ปานวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยมงคล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายสามารถ มันคง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ชูสีส้ม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายศุภณัฐ ฉลอม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายรัตนะ พรมจรรย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายนิรุทธ์ พึงทอง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายสิทธิชัย ปานขาว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงขวัญอนงค์ ศรีจันทร์ทับ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงณัฐทิชา ม่วงมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงปทมา จืนะปน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงวาสินี ชูยัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุธิชา อยู่เล็ก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงสาธิตา มีเงินลาด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
วัดหนองผาสันติการาม

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายเดชาวัติ อยู่ยืน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายภาคิน สอนเณร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายภูเบศ ภาชนัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงนริสรา กระแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงนิธิพร มากมาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงปาณรวี พิชัยหล้า

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ฉวีอินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ โนนหนองคู

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงภานุมาศ วงค์หล้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาชนอุทิศ วัดห้วยกัง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงธรรมรัตน์ ยะทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์ วัดเจดีย์คีรีวิหาร  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายอรรถพล มุกดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายวุฒิชัย ชมโลก

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดพูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ใคร้คง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงกฤษณา จันทร์เจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงมัลลิกา ทานา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงอภิญญา เล่ายี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสระแก้ว วัดดงสระแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายจักรพล มาแผ่น

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายจักรวาล แบนจันทร์ถา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายชนาธิป เปล่งศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายชวัลวิทย์ หน่อแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายฐิติโชติ เกิดก่อวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

แบนจันถา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)
วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายทักษิณ ปปวน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายธนกฤต ทาเขียง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายธิติพล บุญกุศล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายวาริช อินอุด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ราชคมน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายอาคม ฝนเลิศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายโฮซันนาห์ ปรัชญาไพโรจน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์แย้ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๑ เด็กหญิงกาญจนาวัชร์
ทองเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงกุลยาณัฐ ศรีเพ็ญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา ขวัญชืนใจ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา ยาสา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ มาปอก

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัชชา อภัยภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีพิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์คำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพุทธิดา สุภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ แบนจันทร์ถา

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

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงรพีพรรณ ทิพย์ถา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุธีมนต์ แหยมยินดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงอรปรียา เปรมโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงอรอุมา รัตนทรงศิลป

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร) วัดดอนแก้ว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายนพรัตน์ แสนสี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก วัดดอยมูล  

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายจักพรรณ จามุน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายสมใจ ประสารศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายวันชัย เมืองมูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สีน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายอภิชาต สีทิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายพงษ์เทพ แสงอุทัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เผือกจินะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายอนุชา เผือกจินะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายธนพล สีลาพัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายสิทธิโชค อนุมาตย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายณัฐพงศ์ จันสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายวราธร ปอมอ่อน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงนฤมล อุ่นเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ มารอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสัก วัดทุ่งเอียง

้

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายนภัสกร ยังเย็น

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายธีรภัทร วงษ์แดง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายสราวุธ ตติยสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายชาคริต อ่วมอำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงศริญญา เพ็งปน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงอพิชญา ขุดขำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงอิสราภรณ์ บุญไทย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เปยจอย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงศิรินภา กุนท้วม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำใส วัดม่อนนางเหลียว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงธัญยาภรณ์ ใจปลิว

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำใส วัดม่อนนางเหลียว  

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายกฤษติการต์ เฮียงก่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายจิตรประสงค์ คำรู้

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐพล ปนตานำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงจุฑามณี มานาแวน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อารี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายภัทรพล สุวรรณสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงพกาวรรณ คำเสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงนันทวรรณ อินอ้าย

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุชานันท์ คุณจ๋า

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงอัจฉรา แสงเทียน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนเทียน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปนจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนานกกก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ปนอิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายสราวุฒิ ศรีนาคใส

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ไทยเหนือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๑๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ เย็นคต

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงอภิชญา เอียมแปลง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้องสูง วัดห้องสูง  

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงชืนนภา

่

แก้วทองมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่เชียงแสน  

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายประสิทธิ

์

บุญมี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายรุ่งสุริยา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงนบชนก ทับนิล

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงพรไพลิน หนองห้าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงมณฑิรา จันทร์โต

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายพิทยา สุกใส

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา โยธาหัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๕
นายราชันย์ เสวกระโทก

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงรมิดา กาฬภักดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงสุฑามาศ ใคร้คง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๘
นางสาวสุภาภรณ์ พรมอิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวอัจฉริยา พากเพียร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพนิดา สุขใส

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๑
นางสาวญาดา บุญแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๒
นายกิตติพศ จันทร์วิลัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายธรรมรงค์ จันทร์สุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๔
นางสาวศศิธร นิลสนธิ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๕
นางสาวสุภารัตน์ จุลกระโทก

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๖
นายเกรียงไกร ทุมลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๗
นางสาวศุภลักษณ์ ใบสนธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๘
นางสาววรรณพร มาก่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๗๙
นายพีรพัฒน์ ฟกมี

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๐
นางสาวรวีวรรณ ทาคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๑
นายกฤษดา ตุ่นทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๒
นางสาวชญาดา พริงเพราะ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๓
นางสาวภัทราพร มูลแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๔
นางสาวอุ้มบุญ สโมสร

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม วัดสักลาย  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายวีระภัทร พวงกุหลาบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านแก่งใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายธีรไนย นาคคชสีห์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านแก่งใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงทักษพร เชือโฮม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านแก่งใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงศศิณา เวชโกสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่สีพัฒนา

่

วัดบ้านแก่งใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จอมศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่สีพัฒนา

่

วัดบ้านแก่งใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๐ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงอาธิยา เจียมจำนงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่สีพัฒนา

่

วัดบ้านแก่งใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๑
นายจตุพล เพ็ชรครุธ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ เผือกทิม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงนพวรรณ คงเพชร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงฑิมพิกา เชือน่วม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงสิรีธร แก้วขุนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายปยวัฒน์ สีสา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงเณรัชฌา อิมกระจ่าง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงดวงพร รอดแล้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงกุลชา หม้อเอียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงปยนุช พรมมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๒
นายชนาธิป อุปรีพร้อม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำสอง วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๓
นายภัคธร เผือกกล่อม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำสอง วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๔
นางสาวสุกัญญา ศิริพฤกษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชำสอง วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายธีรไนย รักษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุตรดิตถ์ วัดบ้านใหม่โพธิเย็น

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงอารียา โจ้นนำอ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี วัดหมู่ห้าสามัคคี  

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงพฤกษา สุกานนท์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิชัย วัดท่าดินแดง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสิโรรัตน์ หัวนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิชัย วัดท่าดินแดง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสาธิต มากล้น

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงณัฐวัน คำคลี

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้ายนำ วัดท่าไม้เหนือ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๑
นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน

๒๓/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน วัดทุ่งปากระถิน  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงชลลดา ทองอุดร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพรชนก แสนตลับ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ โพธิต้น

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายนันทภพ แตงเติม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายวุฒิชัย เมืองเปรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงบุญตารัตน์ แก้วไพร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สีชำนาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาอิซาง วัดนาอิซาง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงชลธิชา เทียงธรรม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาราพิทยาคม วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงฟาใส สอนหว่าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงรัตนา ช้างชน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สนอ่อง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงอารยา บัวงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัย วัดบ้านเกาะ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายกิตติภูมิ จุ้ยมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายไชยวัฒน์ มาลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดโพธาราม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายถามวัติ บัวรุ่ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงรัตติกาล โคอุดม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายธนากร ปศจดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟากบึง วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงโสภิตนภา อินอิว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากบึง วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตรดา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟากบึง วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายธนิก เม่นอยู่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงพัชราภา กลัดนุถะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงฟาร์รียา เม่นอยู่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมนกแก้ว วัดฟากบึง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายคมสัน สายบัวต่อ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายณัฐกฤษ โสภารัตนากูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สนโต

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายธนากร ทองเอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายยศพล สมเภช

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายอธิวัฒน์ แตงช้าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงชลนิชา ทับทิม

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงศศิธร เจียมจริต

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่อ้อย วัดไร่อ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายพรหมมินทร์ บุญยัง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังผักรุง วัดวังผักรุง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิตรลดา คำสี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที78)

่

วัดนำสิงห์ใต้  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงพัชราภา จันทร์เปง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำหมัน วัดนำหมัน  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอรปรียา เชือคำ

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย วัดนำหมัน  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงทรรศนีย์ แนบชิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย วัดนำหมัน  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงนภัสกร แซ่เจีย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย วัดนำหมัน  

อต ๓๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายธีรพงษ์ จันทรฺวิเชียร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวดอย วัดนำหมัน  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงปยฉัตร นารี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงปนแพร ธิมาจร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ธิมาจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายศิลา ผาพาเพชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายธนพล สีพรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงอักษราภัค โนจรมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงเกวลี สุทะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายคฑาวุธ อ๊อดกัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นันชม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายภูรินทร์ ลพบุรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๒ / ๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงณิชา รินสาร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายกีรติ จันทร์ศรีวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายกฤษฎิ

์

แก้วโพธิกลาง

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงกานดา จันทร์อำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงอัฏฉราภรณ์ พิษกระโทก

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง วัดท่าแฝก  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๕
นายจีรวัฒน์ สีบุญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ วัดห้วยเลิศ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๖
นางสาวสุดารัตน์ โคตรชมภู

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ วัดห้วยเลิศ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายอัทธนีย์ ผู้มีคุณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ วัดห้วยเลิศ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายวงศพัทธ์ ละคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 4

วัดห้วยเลิศ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ อินแสน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 4

วัดห้วยเลิศ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงปวิตรา กิงจันทร์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำนำน่านสงเคราะห์ 4

วัดห้วยเลิศ  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วกำเหนิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 วัดห้วยอ้อย  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายโสภณวิชญ์ เจริญเรือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ทาคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงมุกไพลิน เกินพา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงวิภาวดี มาทำมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงมาติกา สมปอ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางเกลือ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงศิริพร ทันเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๘
นายวัชรพล มาพัวะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงวิไลพร เพชรสุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดช่องลม  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงกนกพร เสาร์เพ็ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกังสดาล ไพรสีทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ประทุม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงชาลิสา เพียงตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ เอียวเฉย

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงชุติมา สีมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายณัฐชนนท์ จันรุณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ลาปา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายณัฐพล ศรีสุวรรณโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คำอ้าย

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงธนาภา ธูปนิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงนิรัชพร ตันเต็ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๒ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
อุ่นตาดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงพิมพิกา มาลาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงพิมพ์พิมล มาบัว

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๓ / ๓๐
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อต ๓๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงภัณฑิรา รุนบาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายภานุกร สอนสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายภูคา จันโสดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายภูตาวัน บุญตะเวศ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายภูวดล แยแฝง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายรัฐนันท์ แก้วบุญมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวนัชพร ใจคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงวราภรณ์ อิมจิตร์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวิทวัส จันทร์มา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงศศิภา คำภู่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงศิลาภรณ์ มูลคิด

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงสร้อยพัชระ เหมือนกูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุทธิพร มาเพ้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุธิตา ผุยดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงอริสรา กองปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงอัครชา มาสอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายเจษฎา อินทรชารี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายกิตติพจน์ มาบัว

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายคัตพล นาสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงจอย ยักสม

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงจิรชญา จันทอน

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้ววังอ้อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุณวิรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๘
นายชูศักดิ

์

ปล้องขัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญญะมาศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐพล ปลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งปน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงณีรนุช บุตรที

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงทัดติการณ์ อุดมดอกไม้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงธนพร เกินเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงธนัชพร เกินเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลบภัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงธีรดา การุณประชา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงธีรตา การุณประชา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายนวพล นาทัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงนวินดา มีหอม

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายนัฐพงษ์ แปกำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ตระกูล

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงปภัสสร วงค์แวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงปรารถนา ภัยวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงปณฑิกา มาง้าว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๖
นายพลวัน สงครามรอด

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงพิรดา วีระพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายพีรวุฒิ ตระบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ พวงศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงมนัญชยา ดามัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายยุทธภูมิ แก้วนาคแนว

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงรัชนีพร มาลาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายรัฐนันท์ พลอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงรินลณี มีมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงวรกมล ล้อสินคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงวริษา จันทะคุณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายวัชรพล ศิริอ่อน

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงวิชุดา อินฟากท่า

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงศศิธร เสาร์แบน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายศิริพงษ์ ขันตี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงศุภสุตา ตลับเพชร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายสมชาย เบ็ญชา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงสุทธิตา บุตรพา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายสุรเกียรติ อินตาต่อ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

โอกาชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงอนันทิยา สิงห์ดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ศิริภาพ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แย้มมูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายอรรถโชค สรชิต

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงเปรมสุดา แก้วบุญมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงเพียงพลอย ศรีจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายไกรฤทธิ

์

ขันสองคอน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๓
นายกลยุทธ โนนดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๔
นายธนเดช มูลแดง

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๕ / ๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๕
นายธีรภัทร์ ปนวันก่อ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายธีรวุฒิ ปลัดจ่า

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงบุศรา บุสอน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๘
นางสาวมณี แก้วประเสริฐ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๖๙
นายอนุวัฒน์ วงค์ถาติบ

๊

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๐
นายโชคชัย วงศสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๑
นางสาวกุลภัสสร์ ปนเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๒
นายจักรกริช พิมพ์น้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๓
นายณฐกร พรมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๔
นางสาวณัฐธิดา จันบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๕
นางสาวณัฐธิดา ดาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๖
นายณัฐพงษ์ ดีบาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๗
นายธนะรัชต์ ขันลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๘
นายธีรพงษ์ เพียงตา

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๗๙
นางสาวนงนภัส นินเปา

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวนิศา ทะสุตะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๑
นางสาววราภรณ์ ต่อมแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๒
นายณัฐพล จันทร์คำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๓
นายวีรพล สุหล้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดกกต้อง  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายพีรฎา ดาดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิน

่

วัดบ้านเดิน

่

 

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงสิริกร พูสอน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเดิน

่

วัดบ้านเดิน

่

 

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงชนิตา เอียวงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายธีรภัทร ใจการณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายปรมินทร์ ปญญาสงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงปทมพร แง่มท้าว

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงปยะลักษณ์ ลีกา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพันธุ์พศา หอมขจร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงภรณีนิภา ชัยง้าว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงภัทรมน ดาทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงภันทิลา ไข่มุก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงมาธวี เต็มบาง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงวราภรณ์ พวงศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายสรวิศ น้อยมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุวรรณษา สีเนียม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงหทัยภัทร แก้วมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๖ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงอชิระญา สนิทรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ แสนฟอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฟากท่าวิทยา วัดโพนดู่  

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายธีรนนท์ ขันตีต่อ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายพยุงศักดิ

์

รองคำภีร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๔
นายธมน บุญมามี

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๕
นายนนทวัฒน์ ทองออน

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายนิพัทธ์ เต็มบาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๗
นายพีรพล ตองอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๘
นายสุกฤษฎิ

์

ผายแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๐๙
นายชีวิน ปนสกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๐
นายอนุพล มาคูณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๑
นายอภิวัฒน์ อุ่นตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๒
นายสุทธิพงศ์ อ่องแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๓
นายเกียรติศักดิ

์

หาคูณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

โนนด้วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๕
นายพรพิพัฒน์ พึงเกิด

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๖
นายรัชชานนท์ ลาบุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๗
นายสุทนทร ขวาขัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๘
นายอนุสรณ์ ฮาพา

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๑๙
นางสาวกมลชนก คำพิทูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๐
นางสาวกฤตมา วิชาเกตุ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๑
นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๒
นางสาวจุฑามณี อินทร์สา

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงฐานิยา มูลเขียน

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๔
นางสาวธันชนก ดีเก

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๕
นางสาวนภวรรณ แก้ววังอ้อ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงนุจรี แอ่งปอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๗
นางสาวปวีณา กลิงตา

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๘
นางสาวปวีณา มานพกาวี

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๒๙
นางสาวภัทรภรณ์ กัญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๐
นางสาวมลปรียา แก้วกำพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๑
นางสาววิรศรา จำปาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๒
นางสาวศศิกรานต์ ปาดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๓
นางสาวศิริลักษ์ ท้าวน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๔
นางสาวศุภาวิณี พรมใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๕
นางสาวสกุลทิพย์ สอนสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๖
นางสาวหทัยรัตน์ รักอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงอัลทิมา จำปาไพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๘
นางสาวอิสริยา ดวงตา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๓๙
นางสาวจิราภรณ์ เทพอินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๐
นางสาวกัญญารัตน์ วันนาอ่อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิมน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๒
นางสาวธีรสุดา สุขดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงบุญญารัตน์ แดงสุ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๔
นางสาวปยฉัตร ก้อนคำมี

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงภัทรเนตร สอนสิงห์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๖
นางสาวลักขณา กลางน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาววันทนา พันแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงศศิประภา ยาคาน

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาวสิรินทรา มาแสน

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาวสุทัตตา อินต๊ะรอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๑
นางสาวอาทิตตยา ฟกสูงเนิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๒
นางสาวพรนภา ตันกายา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาวปยะวีร์ มีเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๔
นางสาวศิรินันท์ คำบุทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๕
นางสาวกุมภาพรรณ วันทา

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๖
นางสาวจิณห์นิภา จันโสดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๗
นางสาวโฉมศิริ คำบุทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๘
นางสาวนริศรา แสงสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงเปรมปรีดา เบียวน้อย

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๐
นางสาววิภาดา อินอ่อน

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๑
นางสาวศิรประภา ผองมูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๒
นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๓
นางสาวอภิรดี สิพิมพ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๔
นางสาวทวีวรรณ มากลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๕
นางสาวจิรวรรณ กาคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงทิพย์เนตร แก้วทา

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๗
นางสาวเนตรนภา หอมขิง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๘
นางสาวปวีณา ดวงสุภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๖๙
นางสาวพรกมล จันรุณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงพรรณราย แก้วมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๑
นางสาวรัตน์ศิภา บุษดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๒
นางสาวศรัณย์พร โนนสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๓
นางสาวศิริรัตน์ โตมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๔
นางสาวเกษราภรณ์ เกษตรวิทย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๕
นางสาวสุพัตรา มาคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม วัดโพธิชัยศรี

์

 

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายชวินรัฐ แก้วสิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ อินยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายวีร์รัตน์ ร่วมแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงสุดาพร สุจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายภานุเดช แก้วหมืนแสน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงวันทนา สีสมุดคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สอยตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงกฤติมา แก้วแสน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงสุจิตรตา หนูอิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงเพียงตะวัน อุ่นเจือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงภัณฑิรา แสนหอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางวุ้น วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายศิริโชค ครุธเพ็ชร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงมนต์นภา สระจินดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ตาพ่วง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักขวง วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายกิตตพงษ์ อุดแสนขัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายจักรพล ก้อนคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายคมกริช รอดลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายปรีชา วงษ์มา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายเนติกร วรราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ กาวี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายยศพร อินทร์แก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายศุภกร วรราช

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายภาณุพงษ์ เดินเขต

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายกิตติภูมิ เทียมทัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายกฤษกร จันทร์มา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายธีรยุทธ วรราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงอภิญญา ฉิมพาลี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงกฤตพร น้อยสี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุตรดิตถ์  ๒๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๔ เด็กหญิงรุจิพร จันทะวงษ์ ๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๕ เด็กหญิงอภัสรา มีต่อม ๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๖ เด็กหญิงบุษกร ม่วงคุ ๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๗ เด็กหญิงชุติมน มณีวรรณ์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๘ เด็กหญิงพีรยา คำทุ่ม ๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

อต ๓๖๕๙/๑๐๐๙ เด็กหญิงแพรทอง บูรณดิษ ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัดนาลับแลง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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